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SAMMANFATTNING: 

Syftet med studien var att undersöka hur några vårdnadshavare till elever med 

Autismspektrumtillstånd, AST upplever kontakten och samarbetet med skolan. Vår önskan 

var att finna framgångsfaktorer i vårdnadshavarnas berättelser. Studien var av kvalitativ 

ansats och hade sin utgångspunkt i några specialpedagogiska perspektiv. I studien 

genomförde vi 9 semistrukturerade intervjuer med vårdnadshavare till elever med AST. 

Genom analysen av resultatet framträdde fem teman ur vårdnadshavarnas berättelser i 

kontakten med skolan, dessa teman var: kunskap, relation, bemötande, kommunikation och 

skolans organisation och definition av inkludering. Analysen av vårt resultat tolkade vi 

genom de specialpedagogiska perspektiven: kompensatoriskt perspektiv, relationellt 

perspektiv och dilemma perspektiv. Vi använde oss också av begreppet inkludering för att 

synliggöra hur vårdnadshavarna resonerade kring skolans syn på inkludering. Resultatet 

visade att samtliga vårdnadshavare i studien efterlyste mer kunskap om AST i hela skolans 

organisation. Vårdnadshavarna önskade också att det skulle finnas en mer utvecklad dialog 

mellan hem och skolan där fokus är en ömsesidighet och ett samarbete kring elevens 

svårigheter. En aspekt som framkom var en önskan om att skolan skulle se till eleven och 

dennes styrkor som en plattform för att utforma en framgångsrik utbildning för eleven. En 

trygg relation mellan lärare och elev var en annan viktig faktor som vårdnadshavarna 

framhävde. Samarbetet mellan hem och skola sågs både ur ett kompensatoriskt perspektiv där 

skolan inte har en förståelse för elevens svårigheter och ett relationellt perspektiv med fokus 

på en god relation som förutsättning för samarbete. Det kunde även ses ur ett 

dilemmaperspektiv då skolan behöver förhålla sig till organisationens syn på inkludering 

vilket enligt vårdnadshavarna inte skapade bäst förutsättningar för eleverna. 

 

Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, dilemmaperspektiv, hem och skola, inkludering, 

kompensatoriskt perspektiv, relationellt perspektiv och samarbete  
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1. Inledning 

I våra roller som specialpedagoger har vi mött flera vårdnadshavare till elever med 

autismspektrumtillstånd1 som har varit besvikna på skolan. De har uttryckt en upplevelse av 

att inte bli lyssnade till och en uppgivenhet av att behöva strida för sina barns rättigheter. Det 

som även fångat vårt intresse är att pedagoger vi mött i skolans organisation ofta lägger över 

ansvaret för elevers skolsituation på vårdnadshavarna. Pedagogerna ser ibland 

vårdnadshavarna som inkompetenta och uttrycker frustration kring dem. Dessa möten har 

ökat vårt intresse att undersöka om vårdnadshavarnas upplevelser av kontakter med skolan 

kan bidra till en ökad kunskap om hur skolan ska agera för att skapa goda relationer mellan 

hem och skola. I arbetet med att skapa goda relationer med vårdnadshavarna är det av vikt att 

lyssna på deras upplevelser av sitt barns behov och dess skolsituation. De föräldraröster vi 

mött har uppgivit att det stöd som ges för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser 

inte alltid ges som en naturlig del av skolans verksamhet utan flera faktorer på olika nivåer i 

organisationen påverkar om eleven får det stöd den har rätt till enligt skollagen. 

Vårdnadshavarna har även uttryckt att de saknar möjlighet att påverka utbildningen för sitt 

barn. 

 

Vi har valt att undersöka vårdnadshavares upplevelser av kontakter med skolan och dess 

påverkan för elever i behov av särskilt stöd. I och med studien är vi intresserade av att 

undersöka vårdnadshavarnas upplevelse av delaktighet och kommunikation i möten med 

skolan. Hur kan skolan arbeta för att vårdnadshavare ska uppleva att de är delaktiga och kan 

påverka utbildningen och skolsituationen för sina barn?  

Skolan har i uppdrag att de ska möta alla barn och elever utifrån deras förutsättningar. 

Skollagen gör gällande att: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. (SFS 2010:800, Kap.3, 3§) 

 

Utifrån uppdraget som specialpedagog ska vi handleda pedagoger och där ser vi ett intresse 

att beskriva vårdnadshavarnas perspektiv och kontakt med skolan och om det kan ha 

betydelse för den enskilda eleven. 

                                                 
1 I studien kommer vi fortsättningsvis använda förkortningen AST för diagnosen Autismspektrumtillstånd. 
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I högskoleförordningen till specialpedagogexamen under färdighet och förmåga står anvisat 

att specialpedagogen ska visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda (SFS 2011:186). 

 

Forskning har visat att ett väl fungerande samarbete mellan hem och skola är en viktig faktor 

för studieframgång för alla elever (Erikson, 2004; Andersson, 2008). Hur vårdnadshavare 

upplever samarbete och vad ett väl fungerade samarbete med god kommunikation mellan hem 

och skola innebär för vårdnadshavarna är i fokus för vår studie.  

 

För att främja och förebygga den trend av anmälningar av klagomål som inkommit till 

Skolinspektionen under 2017 har Skolinspektionen tagit fram en rapport om åtgärder för att få 

till en förändring. Skolinspektionen gick även ut med en skriftlig kommentar och påminde om 

den klagomålshantering som ska finnas lokalt hos varje huvudman. Skolinspektionen har sett 

brister i tillgänglighet och menar att flera av de 6000 anmälningar om enskilda elevers 

skolsituation som inkommit till Skolinspektionen under 2017 borde först ha behandlats på 

huvudmannens nivå (Skolinspektionen, 2017).  

 

Utifrån studien undrar vi om vårdnadshavarnas perspektiv på möten med skolan kan ge 

pedagoger och huvudmän stöd i hur goda relationer med hemmet kan gagna den enskilda 

eleven i skolans miljö. Vi tror att arbetet kring eleven börjar i kontakten med 

vårdnadshavarna. Hur kan vi då med insikten i deras upplevelse arbeta för att skapa bättre 

relationer mellan pedagoger och vårdnadshavare? 

 

2. Syfte  

Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur några vårdnadshavare till elever med 

AST upplever kontakten med skolan samt hur de ser på möjligheter och hinder i samarbetet 

med skolan. Studien avser att få ökad kunskap om vilka situationer och handlingar som kan 

möjliggöra framgångsrika kontakter med vårdnadshavare. 

 

2.1. Frågeställningar 

• Vilka möjligheter och hinder upplever några vårdnadshavare till elever med AST i sin 

kontakt med skolan? 

• Hur kan detta förstås ur specialpedagogiska perspektiv?  
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3. Bakgrund  

Bakgrunden består av två delar. Första delen inleds med en kort beskrivning av 

autismspektrumtillstånd och hur dessa elever utmanar skolans organisation. I den andra delen 

redovisas den tidigare forskning vi utgått från av svenska och internationella studier om 

samarbete mellan hem och skola. Vidare utgår dispositionen utifrån teman med fokus på 

relationer och makt, samarbete, olika specialpedagogiska perspektiv, kommunikation och 

professionellt förhållningssätt. Därefter behandlas de teoretiska utgångspunkterna.  

 

3.1 Autismspektrumtillstånd 

För att få diagnosen autismspektrumtillstånd behöver två kriterier uppfyllas. Den ena är 

omfattande svårigheter i förmåga till social kommunikation och social interaktion. Personen 

har också svårigheter med repetitiva mönster i olika beteenden, intressen och aktiviteter. 

Social kommunikation och interaktion kan ses ur tre problemområden, bristande förmåga att 

utveckla, bevara och förstå sociala relationer, bristande förmåga till icke-verbalt 

kommunikativt beteende och bristande förmåga till social ömsesidighet. En person som har 

dessa svårigheter har svårt att interagera med någon, personen har svårt att föreställa sig hur 

någon annan ser på saker, personen har svårt att se ur en annans synvinkel vilket leder till att 

personen har svårt att känna empati för någon annan. Ett sätt att förklara svårigheterna i social 

kommunikation och interaktion kan vara genom Central koherens, Theory of Mind, 

Perception och Exekutiva funktioner. Central koherens är en kognitiv strategi som söker och 

tolkar information i omvärlden. En person med svag central koherens fokuserar på detaljerna 

och har svårt att se sammanhanget. Theory of Mind handlar om förmågan att uppfatta hur 

andra människor känner och tänker i olika situationer (Kutcher, Attwood och Wolff, 2016; 

Lindsay, Proulx, Scott, och Thomson, 2014). Perception består av de processer som tolkar 

och förstår sinnesintryck som beröring, doft, ljud och ljus. Perception handlar också om att 

kunna sortera och plocka ut vilka sinnesintryck som ska behandlas. Inlärningen hos personer 

med autism kan bestå av kognitiva svårigheter som exekutiva funktioner. Med detta menas att 

personen har svårt med att kontrollera sin uppmärksamhet, förutse och planera, initiera en 

handling, hämma sitt eget beteende, föra en inre dialog, vara flexibel, ha en tidsuppfattning 

och kunna tillföra känslor till fakta, dvs uppleva motivation (Milerad och Lindgren, 2014).  
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3.2. Hinder och utmaningar för skolans organisation att möta elever med AST 

En elev med diagnosen AST kan stöta på stora svårigheter i sin vardag, inte minst i skolan. 

Skolan har därför ett viktigt uppdrag att organisera och anpassa skolans miljö på ett sätt som 

skapar goda förutsättningar för dessa elever. I våra styrdokument framkommer det också 

tydligt att skolan ska samverka med vårdnadshavare kring eleven. 

 

Elever som har diagnosen AST utan en intellektuell funktionsnedsättning ska sedan den nya 

lagen (SFS 2010:800) gå i ordinarie grundskola. Tidigare tillhörde dessa elever särskolan. 

Elever med AST står inför utmaningar och hinder i skolans organisation. Utöver själva 

funktionsnedsättningen så är det ofta en utmaning för skolan att möta elevens behov och göra 

tydliga anpassningar av undervisningen utifrån individens förutsättningar och skapa en 

tillgänglig lärandemiljö. De åtgärder som skolan ska genomföra ska syfta till att motverka 

konsekvenserna av funktionsnedsättningen.  

 

Delaktighet, kommunikation och lärande är tre viktiga processer som skolan behöver beakta 

för att utveckla goda lärmiljöer för alla elever i skolan. Delaktighet och elevers upplevda 

delaktighet kan ses ur olika perspektiv. Kommunikation, både skriftlig och muntlig, mellan de 

olika nivåerna inom skolans organisation kan skapa hinder för elevens delaktighet. 

Kommunikationen har en viktig roll för elevens möjligheter att nå målen i skolan. Det är 

skolans förmåga att möta elevens behov och förutsättningar samt hur skolan kan anpassa 

undervisningen för eleven som avgör hur konsekvenserna blir. Det är också viktigt att skolan 

har möjlighet att sätta in stödåtgärder (Ahlberg, 2013). Världshälsoorganisationens (2010) 

definierar delaktighet som ”en individs engagemang i en livssituation” (s.18). Vidare 

beskrivs engagemang som ”att delta, att ingå eller att vara involverad inom ett livsområde, 

att vara accepterad, eller ha tillgång till nödvändiga resurser” (s. 18).  

Elever som har AST kan uppleva sin egen delaktighet som lägre än elever utan AST men 

elever med AST kan också delta i särskilda aktiviteter i större utsträckning om de vill. En 

viktig aspekt som skyddar elever med AST är att klasskamraterna får information om 

funktionsnedsättningen och vad den innebär för eleverna med AST. En sådan information kan 

skapa positiva attityder till elever med AST (Falkmer, 2013). För en elev med AST kan 

utmaningarna kring delaktighet och kommunikation skilja sig beroende på ålder. I de lägre 

åldrarna kan eleven ha svårt med raster och grupparbeten eftersom eleven kan ha svårt med 

sin självkontroll och att kommunicera. På mellanstadiet visar sig svårigheterna i att aktivt 

kunna delta i klassrummets aktiviteter såsom presentationer och samarbete. Högstadiet 
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utmanar genom att det förekommer fler lärare och ett mer ostrukturerat schema. Ett socialt 

samspel mellan elever kan innebära en inkludering eller exkludering för elever med AST. Det 

är vanligt förekommande att elever med AST blir isolerade från den sociala gemenskapen. 

Elever med AST i de yngre åldrarna interagerar ofta med ett fåtal andra barn åt gången och 

gärna genom ett specialintresse. Äldre elever med AST söker sig gärna till vuxna personer i 

omgivningen (Able, Sreckovic, Schultz, Garwood och Sherman, 2015; Robertson, 

Chamberlain och Kasari, 2003). Den fysiska-, sociala- och pedagogiska miljön kring eleven 

kan erbjuda hinder eller möjligheter för elever med AST. För dessa elever är det sociala och 

pedagogiska stödet av stor betydelse för elevens framgångar men ofta är detta stöd inte 

organiserat och ofta otillräckligt. För eleverna med AST är relationer till vänner och 

klasskamrater viktiga och kan vara en faktor som minskar mobbing och motverkar en social 

exkludering (Bolic Baric, 2016).  

 

Vårdnadshavarnas stöd vad gäller anpassningar av elevens behov är också viktigt för eleverna 

med AST (Bolic Baric, 2016). Morrier, Hess och Heflin (2011) menar att det är ovanligt att 

lärare vänder sig till vårdnadshavarna för vägledning och stöd i arbetet kring eleven. I 

Läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det om skolans tydlighet kring arbetet med eleven 

och vårdnadshavarens rätt till påverkan och inflytande över bland annat innehåll och 

arbetsformer. Det står även om skolans ansvar att informera vårdnadshavare om både deras 

rättigheter och skyldigheter. Läroplanen framhäver också att skolan och vårdnadshavarna har 

ett gemensamt ansvar för elevens skolgång och att de tillsammans ska skapa bästa 

förutsättningar för elevens lärande. Även skollagen (SFS 2010:800) belyser vårdnadshavares 

möjlighet att få påverka utbildningen. Skolan behöver utveckla sitt samarbete med 

vårdnadshavare och elever och därigenom förstärka vårdnadshavares och elevers delaktighet i 

lärandet.  

 

Elever med AST som inkluderas i klassrummet har större möjlighet till sociala kontakter med 

klasskamrater (Lindsay et al., 2014). Även Robertson et al. (2003) belyser vikten av att elever 

med AST inkluderas i klassrummet. De menar också att elever med AST som inkluderas i 

klassrummet utvecklar positiva relationer till lärarna vilket i sin tur leder till att elevens 

svårigheter kan minska. Dock belyser författarna även hur resurser till elever med AST kan 

hindra en god relation till klassläraren då resursen har det primära ansvaret för eleven. 

Resurser kan också utgöra fungerande stöd för elever med AST i det sociala samspelet med 

kamrater men även som stöd till genomförandet av uppgifter (Robertson et al., 2003). Elever 
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med AST som inkluderas i klassrummet ges goda förutsättningar till sociala interaktioner och 

eleven visar på ett större engagemang. Olika forskare beskriver inkludering som ett arbetssätt 

där undervisningen är tillgänglig för alla istället för att bara rikta sig till merparten av eleverna 

(Nilholm och Alm, 2010; Nilholm och Göransson, 2013). Med inkluderingsperspektiv ses alla 

elever som värdefulla medlemmar i klassrummet och där alla elever ska visas samma hänsyn. 

Forskarna menar att det är av vikt att se skolans miljö som en lärande gemenskap för att få en 

förståelse vad inkludering har för betydelse i en specifik kontext (Nilholm och Alm, 2010; 

Robertson et al., 2003). 

 

Lindsay et al. (2014) motsätter sig inkluderingens ideal för just elever med AST och ställer 

sig frågande till om, trots den ideala bilden av ett klassrum för alla, att det för elever med 

högfungerande AST blir svårt att arbeta i en stor klass med hänsyn till att eleven behöver 

fokusera mycket och kan har stora svårigheter med socialt samspel. Här betonas även att det 

finns begränsat med forskning kring inkludering av elever med AST samt kunskaper om 

pedagogers strategier för att minimera elevernas svårigheter. Enligt författarna upplevde 

pedagogerna i studien att skolans organisation begränsade deras möjligheter att arbeta med 

framgångsrika inkluderande undervisningsmetoder. Skräddarsydda undervisningsmetoder kan 

riskera att elever med AST blir utpekade i den pedagogiska miljön och riskerar därmed att bli 

socialt exkluderade.  

 

4. Tidigare forskning 

Mycket av forskning kring samarbete mellan hem och skola framhåller främst pedagogers 

perspektiv på samarbete. Eftersom vår studie fokuserar på hur vårdnadshavares perspektiv av 

samarbete kan bidra till förbättrade relationer mellan hem och skola har vi valt att undersöka 

vad tidigare forskning säger om samarbete ur både pedagogers och vårdnadshavares 

perspektiv.  

 

4.1. Samarbete  

Ett flertal studier har undersökt vikten av samarbete, samarbetsformernas innehåll och 

uppläggning, interaktion mellan hem och skola samt hemmets och skolans roll (Johansson 

och Wahlberg Orving, 1993; Fylling och Sandvin, 1999; Burke och Goldman, 2017; Juul och 

Jensen, 2003). Burke och Goldman (2017) redovisar i en forskningsartikel vilka strategier de 

fann vara viktiga i samarbetsprocessen mellan hem och skola. I studien beskrivs vilka 

strategier som var framgångsrika för trettiotre specialpedagoger i USA. De fem strategierna 
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var: skapa en god relation genom att lyssna och bygga förtroende, fastställa tydliga 

förväntningar, lära känna barnet och dess behov, utbilda föräldrarna om barnets rättigheter 

samt delta i planeringsmöten. De menar att dessa strategier kan vara en utgångspunkt i 

förståelsen för lyckade samarbeten mellan hem och skola. 

 

Det är inte ovanligt att föräldrar beskriver att det är svårt att skapa mötesplatser mellan hem 

och skola som innebär samarbete kring eleven. Föräldrar beskriver en kamp och oro över att 

kämpa för sitt barns rättigheter (Matson, 2017). 

 

Enligt Fylling och Sandvin (1999) gav flera lärare och alla föräldrar i deras studie exempel på 

meningsskiljaktigheter som ledde till hinder för samarbete. Det var t.ex. brist på information, 

missnöje med undervisning, en upplevelse att inte bli lyssnad till eller en upplevelse att inte 

bli tagen på allvar. 

 

Lärarens förhållningssätt är en viktig faktor för att intensifierat samarbete ska kunna 

utvecklas. Forskare har funnit att när lärares förhållningssätt fokuserar på en öppenhet och ser 

föräldrarna som goda resurser i skolans arbete samt praktiserar en jämlik dialog bidrar det till 

ett gott samarbete. De menar även att de professionella ska ange tonen för samarbetet. 

Ytterligare faktorer som påverkar för att utveckla samarbetet mellan hem och skola är att 

lärarna betonade vikten av kunskap hur grupper fungerar, sociala villkor och styrdokument.  

Studier lyfter att central betydelse är att skolledning och lärare diskuterar målsättningsfrågor 

som föräldrars och elevers inflytande. Samarbete kräver även att föräldrar och lärare är 

medvetna om ramarna i styrdokument. I flera studier framkom att föräldrar inte hade 

tillräcklig kunskap om detta (Johansson och Wahlberg Orving, 1993; Juul och Jensen, 2003). 

 

4.2. Relationer och makt 

Flera studier har visat att relationen till vårdnadshavare är viktigt i arbetet med att skapa 

framgångsrika möten där både personal och föräldrar känner sig lyssnade till (Fylking och 

Sandvin, 1999; Johansson och Wahlberg Orving, 1993; Juul och Jensen 2003). 

 

Fylling och Sandvin (1999) har genomfört en intervjustudie med 26 pedagoger och 14 

föräldrar med huvudfokus på hur pedagoger upplever och beskriver sin relation till föräldrar 

och hur föräldrar upplever sin relation med skolan. Föräldrarna i studien hade barn i behov av 

särskilt stöd. I studien upplevde föräldrarna brist på ömsesidighet och gemensam förståelse i 
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relationen med skolans personal. Slutsatsen drogs att föräldrarna fick antingen roll som 

samarbetspartners eller kunder beroende på hur de reagerade på de åsikter och åtgärder som 

skolan initierat. De föräldrar som fick rollen som samarbetspartners utförde och godkände de 

åtgärder som skolan informerat och gett instruktioner om. De relationerna kännetecknades av 

en envägs kommunikation. De föräldrar som fick rollen som kunder upplevdes som att de 

direkt bidrog till barnets svårigheter till inlärning eller var ett hinder för att lösa barnets 

svårigheter i skolan. Författarna framhäver också att resultatet av de roller som föräldrarna 

fick gestalta beskriver en maktobalans som inte gav ett samarbete på lika villkor mellan hem 

och skola. Författarna menar att bristen på ömsesidighet i relationen mellan hem och skola var 

ett hinder för utveckling av samarbetet mellan hem och skola. Författarna lyfter även frågan 

vad begreppet skolan kan stå för i föräldrars beskrivningar av relationer med skolan. I 

resultatet av studien framkom att begreppet skola och upplevelse av kontakter med skolan kan 

syfta till individuella lärare eller mer generella åsikter om skolsystemet. Lärarna kan bli 

representanter för skolsystemet. 

 

Johansson och Wahlberg Orving (1993) betonade i sin avhandling vikten av att i relationen 

mellan hem och skola beakta elevernas närmiljö och att lärarna vara öppna för förslag från 

föräldrar. De menar att samarbetet mellan hem och skolan resulterade i positiv feed-back där 

lärarna kände uppskattning och ett erkännande från föräldrarna. Detta betonar även Juul och 

Jensen (2003) som menar att pedagogen har en ”värdroll” i samspelet med föräldern. Det är 

pedagogen som sätter tonen för samtalet. När det uppstår konflikt mellan föräldern och 

pedagogen är det vanligt att pedagogen aktivt utövar sin makt för att få igenom sina idéer. 

Detta gör att föräldern ofta lämnat ett sådant samtal med en känsla av att inte blivit värdesatt 

eller lyssnad till.  

 

Det som återkommer i flera studier är att i möten mellan hem och skola är ömsesidigheten och 

gemensam förståelse kring barnet av vikt för både pedagoger och vårdnadshavare. Detta för 

att inte en maktobalans ska upplevas av båda parter (Fylking och Sandvin, 1999; Johansson 

och Wahlberg Orving, 1993; Juul och Jensen, 2003). 

 

4.3. Olika specialpedagogiska perspektiv 

Lalvani (2015) har genomfört en kvalitativ intervjustudie med 32 föräldrar till barn med olika 

funktionsnedsättningar som t.ex. Autism, Aspergers syndrom, ADHD och Down syndrom. 

Hon intervjuade även 20 pedagoger och 10 specialpedagoger. Syftet med studien var att 
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undersöka föräldrars och pedagogers upplevelser av betydelsen och innebörden av 

funktionsnedsättningen i hemmets och skolans kontext. Författaren kom fram till i sin studie 

att de två grupperna hade olika perspektiv på hur de såg på barnens funktionsnedsättning. 

Författaren menar att pedagogerna hade individuellt perspektiv med en medicinsk förklaring, 

medan föräldrarna hade ett relationellt perspektiv där faktorer i miljön orsakade den 

problematik som kunde uppstå i och med funktionsnedsättningen. Detta stämmer överens med 

slutsatser från Hess, Molina och Kozleiski (2006) som beskrev att en av huvudorsakerna till 

konflikter mellan föräldrar och pedagoger var motsägelsefulla åsikter om barnets behov. 

Pedagogerna och skolan såg på eleven i behov av särskilt stöd ur ett medicinskt, kategoriskt 

perspektiv medan föräldrarna såg elevens behov av särskilt stöd ur ett relationellt perspektiv. 

Föräldrarna lyfte betydelsen av pedagogens relation till barnet och kunskap om barnets 

specifika behov av stöd. 

 

I studien av Lalvani (2015) upplevde föräldrarna att de fick försvara och företräda sina barn i 

skolsammanhang. Föräldrarna upplevde en stress som inte var kopplad till barnets 

funktionsnedsättning utan av att kämpa för barnets rättigheter och att vara stigmatiserade. 

Lärarnas upplevelse av samarbete med föräldrarna skildras i studien som övervägande 

positivt.  

 

4.4. Kommunikation 

Francis, Blue-Banning, Haines, Turnbull och Gross (2016) skriver i sin artikel om betydelsen 

av kommunikation som nyckeln till att utveckla förtroendefulla relationer. Genom 

fokusgrupper framgick det tydligt att genom att bemöta föräldern som ”expert” på sitt barn 

och också be om förälderns tankar och idéer kring barnen skapades goda relationer. 

Respondenterna i författarnas studie menade att de uppskattade när skolpersonalen förklarade 

allt som rörde deras barns skolsituation och inkluderade dem genom att fråga om förälderns 

tankar och idéer. Respondenterna uppskattade också att lärarna bemötte föräldrarnas oro och 

förfrågningar med respekt. En mamma utryckte hur skolans personal aldrig fick henne att 

känna sig som en dålig förälder bara för att hon inte höll med om skolans rekommendationer. 

 

Frekvent och positiv kommunikation mellan föräldrar och skola är den viktigaste 

ingrediensen för att bygga förtroendefulla relationer mellan hem och skola (Francis et al., 

2016). Elkins, van Kravyenoord och Jobling (2003) belyser tid för samtal med skolan, 

positiva attityder hos lärare och rektor som framgångsfaktorer för samarbete. Författarna 
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framhäver också betydelsen av en ”kontaktbok” som går mellan hem och skola för att ingen 

information skall missas av någon av parterna. 

 

Francis et al. (2016) beskriver i sin artikel hur respondenterna upplevde skolan som en skola 

med en välkomnande kultur där familjerna kände sig som värdefulla medlemmar av 

”skolfamiljen”. En känsla av samhörighet spred sig hos familjerna genom skolans inbjudande 

klimat. På dessa skolor fanns även rektor närvarande och hen var lätt att nå vilket utvecklade 

en förtroendegivande relation mellan hem och skola. Flera forskare lyfter vikten av 

pedagogens betydelse av att upprätthålla en kontakt till familjen och se till att de känner sig 

välkomna till skolan (Woolfolk och Karlberg, 2015; Hess et al., 2006). 

 

4.5. Professionellt förhållningssätt 

När lärarna tänker utanför ramarna och använder sig av olika strategier för att stötta och 

utveckla elever i behov av särskilt stöd så stärkts förtroendet hos föräldrarna då de ser att 

lärarna är engagerade och vill prova nya idéer för att hjälpa deras barn (Francis et al., 2016). 

Elkins et al. (2003) belyser också lärare som är villiga att diskutera med föräldrarna om olika 

möjligheter att arbeta med eleven. Dessa lärare kommer också till föräldrarna och ber om 

deras hjälp eller idéer och vill att föräldrarna ska känna sig delaktiga i arbetssättet kring 

eleven. Juul och Jensen (2003) uttrycker motsatsen och menar att det är vanligare att föräldrar 

lämnar ett samtal om sitt barn med en känsla av inte ha bemötts som värdefull i arbetet kring 

barnet. Att få en förälder att känna sig värdefull kräver att läraren förstår att lärarens behov av 

föräldrarna är större än föräldrarnas behov av läraren. Det är viktigt att mötas i samtalet kring 

barnet som om att ingen är experten.  

 

Studier visar att pedagoger inte är erfarna av att möta elever med AST och i och med det 

känner sig osäkra av vad för anpassningar och stödjande åtgärder som behöver sättas in för att 

stötta det sociala samspelat i det inkluderande klassrummet. För att uppnå en god 

undervisning för elever med AST så måste lärarna ha goda kunskaper om AST och vara redo 

att möta eleverna utifrån deras förutsättningar (Lindsay et al., 2014; Morrier et al., 2011). I 

Francis et al. (2016) artikel framkommer det att många lärare står oförberedda i arbetet med 

att arbeta inkluderande med eleverna och de står även utan kunskaper om hur de bygger 

förtroendefulla relationer med föräldrarna. Respondenterna i artikeln menade att det skulle 

vara av stor vinst om skolan skulle hålla workshops för lärare och föräldrar där fokus skulle 

vara att lära av varandra om olika strategier och resurser som finns att tillgå. Föräldrar i flera 
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studier menar att lärare har låga kunskaper om deras barn och dess behov (Elkins et al., 2003; 

Falkmer, 2013). 

 

Falkmer (2013) framhåller betydelsen av kompetensutveckling på alla nivåer i skolsystemet 

för att inkludera elever inom AST i grundskolan. Hon beskriver att hindren för inkluderande 

verksamhet i skolan ligger på hur man ser på och värderar olikheter i verksamheten. 

 

Francis et al. (2016) sammanfattar i sin artikel vad lärarna bör göra och vad de inte bör göra. 

Lärarna bör aldrig anta något om familjerna eller tänka att de inte bryr sig om sina barns 

framgångar eller att de inte vill vara engagerade i sitt barn utbildning. Lärarna bör inte nöja 

sig med situationen utan se till att det alltid finns möjlighet att utveckla relationen. Istället bör 

lärarna lära känna föräldrarna och kommunicera med dem ofta. Lärarna bör ständigt söka 

efter att utveckla relationen och göra det möjligt för föräldrarna att känna att de får stöd.  

Juul och Jensen (2003) belyser och problematiserar fenomenet ”föräldrar är experter på sina 

barn”. Tanken är att skapa större engagemang hos föräldrarna och samtidigt tona ner lärarnas 

professionella dominans. Men författarna identifierar svagheter i fenomenet och menar att 

föräldrarna såklart har unika kunskaper om sitt barn men samtidigt är föräldrar också ”blinda” 

för sitt barn och kan på så sätt förbise egenskaper hos sitt barn. Men å andra sidan kan läraren 

ha ett ”blint” öga för elevens sidor som föräldern ser.  

 

Murray (2000) framhåller att de professionellas identitet ifrågasätts när föräldrar har andra 

åsikter vad för åtgärd som är för barnets bästa. Vem har det sista ordet och beslutanderätten i 

en konflikt gällande förståelse av en situation? Professionella måste stäva efter att respektera 

föräldrars definitioner av problem men samtidigt stå för sin bedömning av ett problem. I 

studier poängteras vikten av att professionella har ett ödmjukt bemötande och behovet av att 

uppgradera värdet av föräldrars kunskaper om sitt barn (Lundeby och Tøssebro, 2008; 

Murray, 2000). 

 

Forskarna Collier, Keefe och Hirrel (2015) belyser i sin studie frågan om att pedagoger och 

specialpedagoger i sin utbildning inte får kunskap om samt möjlighet och erfarenhet av 

samarbete med vårdnadshavare, hur förväntas de då genomföra det i praktiken? Resultatet av 

studien visade att de pedagoger som i sin utbildning gavs erfarenhet att möta en familj med ett 

barn i behov av särskilt stöd visade ökad medvetenhet om vikten av att bygga positiva 

relationer med vårdnadshavare. Studien visade även att pedagogerna visade en ökad förståelse 
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för elever i behov av särskilt stöd och deras familjer efter att de i sin utbildning intervjuat 

vårdnadshavare och lyssnat till deras perspektiv av utmaningar och dilemman de som 

vårdnadshavare ställs inför varje dag.   

 

Trots att forskning förordar föräldrasamverkan som en av framgångsfaktorerna till 

studieframgång och att vårdnadshavares rätt till inflytande över sina barns utbildning har 

förtydligats i styrdokument visar studerad forskning på brister i samarbete mellan 

vårdnadshavare och skolan. Hess et al. (2006) belyser i sin studie att specialpedagogen kan 

vara länken mellan vårdnadshavare och skola samt stöd till vårdnadshavare att navigera i ett 

komplext skolsystem. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras begreppet inkludering och några specialpedagogiska perspektiv som kommer 

att användas för analys av resultaten. Ahlberg (2013) menar att forskare inom 

specialpedagogik använder sig av olika perspektiv för att granska och systematisera sin 

forskning. Hon skriver att perspektivet fungerar som forskarens utblick i arbetet. Den eller de 

perspektiv som forskaren väljer att använda sig av kommer att leda till att forskaren ser på sitt 

arbete på ett visst sätt. Därigenom kommer forskarens perspektiv påverka vad forskaren ser 

och inte ser. På liknande sätt definierar Nilholm (2007) begreppet perspektiv som en 

utgångspunkt för berättande när vi talar om och beskriver skeenden i vår omvärld. 

Perspektiven och utgångspunkterna för berättande knyts till sammanhang där de används och 

utvecklas.  

 

5.1. Inkludering 

Flera forskare beskriver att en inkluderande undervisning skapar en miljö där varje elev ses 

som en värdefull medlem i gemenskapen (Nilholm och Alm, 2010; Lindsay et al., 2014). 

Forskare använder olika definitioner vad begreppet inkludering innebär. De tre definitionerna 

som används i forskning är den gemenskaps-, individ- och placeringsorienterande 

definitionen. Med den gemenskapsorienterande definitionen menas att inkludering innebär att 

eleven är pedagogiskt och socialt delaktig. Eleven är delaktig i en lärandegemenskap och har 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. I den 

individorienterande definitionen avgörs graden av inkludering hur situationen ser ut för den 

enskilda eleven. Om eleven har sociala relationer, trivs i skolan och når målen. 

Placeringsdefinitionen av inkludering innebär att elever i svårigheter arbetar i det ordinarie 
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klassrummet. När effekter av inkludering diskuteras i en placeringsdefinition av inkludering 

menar flera forskare att det är en missuppfattning av begreppet inkludering (Nilholm och 

Göransson, 2013).  

 

5.2. Kompensatoriska perspektivet 

I det kompensatoriska även kallat det kategoriska eller medicinska perspektivet tillskrivs 

elevens svårigheter till individen. Olika forskare har olika benämningar på detta perspektiv. 

Det gemensamma för detta traditionella perspektiv är att förklaringar till elevers behov av 

stöd söks i medicinska eller psykologiska förklaringar där en diagnostisering av elevens 

brister förordas. Skolans uppgift blir att kompensera eleven utifrån de brister eleven visar. I 

detta perspektiv ses eleven som ett problem genom att ha vissa egenskaper eller en viss 

bakgrund. Utifrån elevens brister blir det viktigt att identifiera grupper för att försöka finna 

orsaker till de problem som uppstår. Målet blir att hitta rätt undervisningsmetoder, en 

specialpedagogisk kompetens förordas samt segregerade undervisningsformer för att 

kompensera för elevens svårigheter. Utbildningen syftar till att kompensera och tillrättalägga 

undervisningen för att motverka individens svårigheter. Detta ska resultera i att eleven kan 

delta i ordinarie undervisning (Nilholm, 2005; Ahlberg, 2013; Haug, 1998). Ahlberg (2013) 

problematiserar det kompensatoriska perspektivet då hon menar att den svenska grundskolan 

enligt skollagen ska identifiera elevers olika behov och uppväga skillnader i elevers olika 

förutsättningar. Vidare skriver författaren att det kompensatoriska perspektivet inte tar hänsyn 

till aspekter som t.ex. föräldrar utbildningsnivå, social bakgrund och etniska tillhörighet. 

Detta är faktorer som forskning visat ha stor betydelse för elevers skolframgång. Elever i 

behov av en kompensatorisk miljö uppmärksammas därmed inte (Ahlberg, 2013). Även Haug 

(1998) problematiserar det kompensatoriska perspektivet men han fokuserar då på diagnosens 

betydelse då han menar att diagnoser ofta är osäkra och präglade av kulturella värderingar. 

Han lyfter en tveksamhet till ett samband mellan den eventuella diagnos eleven har och den 

undervisning som eleven behöver. I en diagnostiseringsprocess blir eleven och 

vårdnadshavaren styrd av vad skolan anser vara adekvata åtgärder. Eleven kan i och med 

åtgärderna som t.ex. specialundervisning bli särbehandlad vilket kan leda till en 

stigmatisering.  

 

5.3. Relationella perspektivet 

Ur det relationella perspektivet ses elevers svårigheter som något som ses i relation och 

interaktion med andra. Det handlar om hur omgivningen hanterar mötet med eleven och 
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dennes förutsättningar. Det relationella perspektivet handlar även om relationer på olika 

nivåer som t.ex. individ, grupp, skola och samhälle. Det kommunikativa relationsperspektivet 

(KoRP) är ett exempel på ett relationellt perspektiv. KoRP riktar fokus på förutsättningar och 

villkor för delaktighet, kommunikation och lärande. Det handlar även om att belysa de miljöer 

och sammanhang eleven befinner sig i. I ett relationellt perspektiv uppstår svårigheter mellan 

omgivningens krav och individen (Ahlberg, 2013). 

 

Rosenqvist (2013) menar att det relationella perspektivet beskriver vad som sker i samspelet, 

interaktionen och förhållandet till andra. Det handlar om hur individen kan påverkas av 

förändringar som sker i omgivningen och att detta kan påverka hur individen når mål och 

klarar av krav. Relationella perspektivet kräver också kunskaper om utbildningsmiljö vilket 

skapar en pedagogisk utmaning. 

 

Det relationella perspektivet har även det olika benämningar av olika forskare men grundar 

sig i en kritik mot de traditionella perspektiven och benämns som ett alternativt perspektiv 

(Nilholm, 2005). Det gemensamma i kritiken som finns för de traditionella perspektiven är att 

specialpedagogiska behov ses som sociala konstruktioner i stället för individuella svårigheter. 

Fokus för det relationella perspektivet är ett synsätt där svårigheterna för eleven läggs på 

omgivningen och söks utanför eleven. Elevers olikhet ses som resurser för skolans arbete och 

särlösningar bör undvikas. I detta perspektiv ifrågasätts diagnostiseringens användbarhet då 

resultatet av diagnosen kan bli att det ordinarie skolsystemet inte förändrar sin verksamhet i 

och med att elevens svårigheter ses som en konsekvens av elevens brister (Nilholm, 2005; 

Nilholm, 2007; Skrtic, 2005).  

 

5.4. Dilemma perspektivet 

Dilemmaperspektivet belyser att motsättningar finns inbyggda i utbildningssystemet 

(Nilholm, 2007). Ett fokus i dilemmaperspektivet är att alla elever ska uppnå samma 

kunskapskrav samtidigt som utbildningssystemet ska ta hänsyn och anpassa sig till elevers 

olika förutsättningar. Dilemman innebär motsättningar som inte kan lösas och som finns 

inbyggda i verksamhetens styrdokument. Därmed ställs lärare inför svåra val eftersom de krav 

som ska uppfyllas är motstridiga. Ett dilemma i styrdokumenten är att samma kunskapskrav 

ska uppnås för alla elever under samma tidsperiod. Dilemmaperspektivet tar sin utgångpunkt i 

att skolans verksamhet ska hantera och bemöta individers olikhet. Det leder till dilemman där 

alla ska ges möjlighet att nå kunskapskrav men samtidigt bemötas utifrån sin olikhet. 
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Dilemman och motsägelser hittas i styrdokumenten men det är svårare att identifiera dem i 

skolans verksamhet. I skolans praktik är dilemman synonyma med problem som ska hanteras. 

I praktiken handlar dilemmaperspektivet om att lösa problem istället för att lösa 

motsättningarna i skolans verksamhet. Det kan då vara av vikt att skapa forum inom skolan 

för att diskutera dilemman och utveckla verksamheten (Nilholm, 2005; Nilholm, 2007; 

Ahlberg, 2013). 

 

I denna studie kommer vi att med hjälp av begreppet inkludering som analytiskt verktyg 

synliggöra olika betydelser av inkludering som förekommer i vårdnadshavarnas resonemang 

kring skolans syn på inkludering. Vi vill även försöka förstå hur olika specialpedagogiska 

perspektiv kan belysa samarbete och kommunikation mellan vårdnadshavare och skola. 

Genom att använda perspektiven vill vi lyfta fram vårdnadshavarnas upplevelse av kontakter 

med skolan. Vi avser även att belysa villkor och förutsättningar i samarbetet mellan hem och 

skola med hjälp av de specialpedagogiska perspektiven. Utifrån respondenterna svar blir det 

aktuellt att analysera deras upplevelser med hjälp av ett eller flera perspektiv. 

 

6. Metod 

I kommande avsnitt redogörs metodval och urval av respondenter till studien. Vidare beskrivs 

genomförande av intervjuerna samt studiens tillförlitlighet och etiska övervägande. 

Avslutningsvis redovisas dataanalysens tillvägagångssätt. 

 

6.1. Metodval 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

med några vårdnadshavare till elever med AST.  

Datainsamlingsmetoden är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver att den kvalitativa intervjun försöker att ur respondentens eget perspektiv få 

beskrivningar av upplevelser. Den semistrukturerade intervjun fokuserar på vissa 

förutbestämda teman för att få en uppfattning om respondentens perspektiv.  

 

6.2. Litteratursökning 

Vi valde att gå igenom vald tidigare forskning utifrån vårt intresseområde, samarbete mellan 

hem och skola. De databaser vi använde för att söka artiklar till vår forskningsöversikt var 

Google Scholar och Erik (Proquest). Vi sökte artiklar med nyckelorden attitudes, climate of 

conversation, conversation strategies, dialogue, empowerment, family involvement, family 
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school relationship, interviews, involvement, parents, parents attitudes towards school, parent 

participation, parent school relationship, partnership och talk as interaction. Vi valde att 

avgränsa sökningen till artiklar från 1999-2017. Av de artiklar sökningen resulterade i valde 

vi de artiklar som var relaterade till vårt syfte med studien, vårdnadshavares upplevelser av 

kontakter med skolan. Vi använde databasen Swepub för att söka avhandlingar. Målet var att 

hitta artiklar och avhandlingar med olika specialpedagogiska perspektiv på samarbete mellan 

hem och skola. 

 

6.3. Urval 

Denscombe (2016) beskriver explorativa urval som passande för småskalig forskning och 

kopplas samman med kvalitativa data. Detta urval används vid undersökning av outforskade 

ämnen för att försöka hitta nya teorier och idéer. Urvalet ska ge forskaren en möjlighet att 

komma till nya insikter och för att inhämta ny information.  

 

Vårt tillvägagångssätt för urvalet är ett icke-sannolikhetsurval. Detta betyder att vi som 

forskare har till viss del möjlighet att påverka urvalsprocessen. Den teknik som vi sedan valt 

är bekvämlighetsurvalet vilket bygger på vår egen bekvämlighet (Denscombe, 2016). Utifrån 

studiens syfte var kriterierna för att bli vald som respondent att vårdnadshavarna skulle ha ett 

barn med autismspektrumtillstånd. Vår avsikt från början var att komma i kontakt med 

vårdnadshavare till elever i en särskild undervisningsgrupp på en gymnasieskola i en kommun 

samt vårdnadshavare på två grundskolor. Mail med studiens syfte och intresseförfrågan samt 

information om missivbrev skickades till skolornas rektorer. Rektorn för gymnasieskolan 

avböjde deltagande i studien utifrån personalgruppens bedömning att ett missivbrev om 

studiens syfte inte skulle tas emot väl av föräldragruppen. Descombe (2016) beskriver 

grindvakter som nyckelpersoner som hjälper forskaren att få tillträde till respondenter, platser 

och händelser. Dessa nyckelpersoner är en förutsättning för att ett fältarbete ska kunna 

påbörjas. Rektorerna för de två grundskolorna meddelade att de skulle skicka ut missivbrevet 

till berörda vårdnadshavare. På den ena grundskolan med årkurserna F-6 gick fem elever med 

AST. På den andra grundskolan med årskurserna F-9 gick tio elever med AST. När tiden för 

anmälningsdatum passerat och inga svar inkommit mailades rektorerna på de båda 

grundskolorna igen och påminnelse mail skickades ut till berörda vårdnadshavare. Inga 

vårdnadshavare anmälde sitt intresse att delta i studien med dessa kontakter. 

 



  

21 

För att vidga vårt urval valde vi att ta kontakt med en specialpedagog på barn och 

ungdomshabiliteringen, BUH i en kommun. Specialpedagogen erbjöd att sätta upp 

information av vår studie i BUH lokaler. Detta resulterade att en vårdnadshavare anmälde 

intresse av att delta i studien. Vi kontaktade också en specialpedagog på ett resurscentrum för 

elever inom AST och hen förmedlade kontakten till tre vårdnadshavare som var intresserade 

av att delta i studien. En av dessa vårdnadshavare medverkade i studien.  

 

Vi kontaktade även en lokal autismförening som mailade ut missivbrevet till föreningens 

medlemmar. Sju vårdnadshavare hörde av sig och deltog i studien. Totalt har elva barn 

behandlats i de nio intervjuerna, och totalt nio respondenter. 

 

En målsättning med studien var att få en variation av respondenter med vad gäller deras barns 

genus och ålder. Fördelningen mellan könen är 7 pojkar och 4 flickor. Fördelningen 

åldersmässigt är från förskola – gymnasium. 

 

6.4. Studiens deltagare 

I studien används autismspektrumtillstånd, AST som diagnos. Den används idag efter 

Amerikanska Psykiatriförbundets manual DCM-5. Respondenterna beskriver diagnoserna 

autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, högfungerande autism och autism. Dessa diagnoser 

används inte längre idag utan diagnostiseras som autismspektrumtillstånd. AST graderas 

sedan utifrån tre olika funktionsnivåer där behovet av stöd bedöms. För nivå 1 krävs stöd, för 

nivå 2 krävs ett omfattande stöd och för nivå 3 behövs ett mycket omfattande stöd (DSM-5). 

 

Respondent Barnets Ålder Kön  Diagnos  

1 16 F Asperger/ 

ADD 

2 12 F Asperger 

3 13 F ADHD/AST 

4 12 resp. 10 P resp. P Högfungerande  

autism/ ADHD 

5 12 P Autism  

grad 2/ ADD 

6 16 resp. 14 F resp. P ADHD/ 

Autism 

7 7 P Autistiskt syndrom 

8 15 P AST 

9 12 P Autism/ 

Utvecklings-störning 
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Här presenteras en bakgrund till de olika respondenternas barns utredningar. Vi menar att 

denna bakgrund kan vara till hjälp för läsaren att förstå vårdnadshavarnas många kontakter 

med skolan.  

 

Alla respondenter beskriver att utredningsprocessen tog lång tid mellan ett och ett haft till tre 

år. Flera respondenter beskriver att det var tufft att ta beslutet att starta en utredning kring 

deras barn. De stöd som de som vårdnadshavare fått från förskola och skola att 

uppmärksamma deras barns svårigheter har varit varierande. Vårdnadshavarna beskriver att 

de haft många kontakter med olika professioner inom förskola och skola. Tre av 

respondenterna beskriver att det var skolan som signalerade att deras barn hade svårigheter 

med socialt samspel i skolans miljö medan resterande respondenter beskriver att många av 

kontakterna med förskola och skola varit på deras initiativ som vårdnadshavare. I flera av 

vårdnadshavarnas beskrivningar är orsaken till utredningarna deras barns försämrade mående. 

Hur skolan har bemött respondenternas funderingar till deras barns fungerande i skolans miljö 

har skiljt sig åt. Det uttrycks även tacksamhet att skolan signalerade att deras barn hade behov 

av stöd i skolans miljö. 

 

6.5. Genomförande 

I de semistrukturerade intervjuerna med de nio respondenterna valde vi att använda en 

intervjuguide med öppna frågor utifrån några valda teman. Creswell och Poth (2017) 

beskriver att en intervjuguide med fördel kan användas för att intervjuaren ska vara medveten 

om vilka ämnesområden som ska behandlas. Samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna tog 

mellan 45 minuter till 2 timmar och 50 minuter att genomföra. Mötesplats och tid för 

intervjuer beslutades i samråd med respondenterna. Respondenterna fick information om 

studiens syfte och att intervjuerna skulle spelas in både i missivbrevet och innan intervjuerna 

påbörjades. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om betydelsen för hur en intervju påbörjas 

och avslutas. De menar att början av en intervju kan vara avgörande för innehållet. Intervjun 

bör inledas med en orientering där intervjuaren berättar för respondenten om syftet med 

intervjun samt frågar respondenten om hen har några frågor innan intervjun börjar. Under 

intervjun är det av vikt att intervjuaren skapar god kontakt genom att visa intresse, respekt och 

lyssna uppmärksamt. Detta genom att lyssna aktivt och använda tystnaden som ett redskap i 

intervjusituationen. De inledande frågorna om vårdnadshavarnas barns ålder, 

funktionsnedsättning och skolgång ledde till att respondenterna kom in på flera av 

temaområdena för intervjun. Det hade både för- och nackdelar. Nackdelarna var att svaren 



  

23 

kunde bli långa och osammanhängande när det gällde redogörelser för händelseförlopp. 

Fördelarna var att när respondenterna berättade fritt om upplevelser vid möten mellan hem 

och skola, då delade de med sig erfarenheter i hög grad. Vidare kunde intervjuaren gå tillbaka 

till de berättelserna och följa upp med följdfrågor. 

 

6.6. Tillförlitlighet och trovärdighet. 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att begreppet validitet handlar om att de metoder som 

forskningen baseras på verkligen undersöker det som ska undersökas. I kvalitativa studier 

används istället begreppen tillförlitlighet och trovärdighet av flera forskare. Dessa begrepp 

innefattar hur systematiskt och noggrant forskaren genomfört datainsamlingen, analyserat 

empirin och hur tillförlitliga och trovärdiga resultaten är. Ett sätt att stärka tillförlitligheten är 

att vi valt semistrukturerade intervjuer där vi haft möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenterna. I vår studie genomförde vi en pilotstudie vilket ledde till ändring av 

frågeställningar i intervjuguiden. Resultatet av denna kvalitativa studie kommer inte kunna 

generaliseras. Vi har dock strävat efter att noggrant beskriva faktorer för genomförandet av 

studien samt tolkningsprocessen så att läsaren ska kunna följa arbetet av studiens delar samt 

resultatets helhet (Fejes och Thornberg, 2015). 

 

6.7. Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer skall informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktas som forskningsetiska aspekter. 

 

• Informationskravet - Forskaren informerar respondenten om deras uppgift i studien och vilka villkor 

som gäller. Respondenten ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att hen när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Det ska framgå tydligt av informationen om vad studien handlar om så att 

respondenten har full inblick i studien och förstår syftet. 

 

• Samtyckeskravet - Forskaren ska se till att få respondentens samtycke till deltagande i studien. 

Samtycket kan ges av respondenten muntligt eller skriftligt. 

 

• Konfidentialitetskravet - Respondenterna som medverkar i studien ska ges konfidentialitet och alla 

uppgifter ska förvaltas på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. All data som kan härleda 

till en person skall avidentifieras så att deltagare inte kan identifieras av utomstående. 

 

• Nyttjandekravet - Den data som samlas in för en studie ska inte användas till annat ändamål än studien i 

fråga. Materialet får inte lämnas ut till annan forskare. 
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Informationskravet uppfylldes genom att vi i missivbrevet förklarade syftet med vår studie 

och att deltagandet var frivilligt. Då vi träffade respondenten informerade vi igen om syftet 

med studien och påpekade att deltagandet var helt frivilligt och att hen när som helst kunde 

avbryta intervjun utan följdfrågor om beslutet. Samtyckeskravet uppfylldes när vi i 

missivbrevet frågande om samtycke till att medverka i studien. Vid intervjutillfället 

tillfrågades åter respondenten om hen ville medverka i studien och därmed gav samtliga 

respondenter sitt muntliga samtycke. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

respondenterna avidentifierades i den transkriberade texten. Vi hänvisar till respondenten som 

en vårdnadshavare. Då respondenten i inspelningen nämnde sitt barn vid namn skrev vi ut det 

som ”hen” eller som ”mitt barn”. Det framgick inte namn på städer eller skolor i någon av 

intervjuerna. Vi ville visa största hänsyn till våra respondenter. Vid intervjun informerades 

respondenterna om nyttjandekravet, att respondenternas berättelser skulle användas i vårt 

självständiga arbete och publiceras. Vidare informerade vi respondenterna om att materialet 

som vi använder i studien efter studiens genomförande kommer att raderas och det kommer 

inte att återges i någon annan studie. Creswell och Poth (2017) skriver om etiska aspekter och 

påpekar vikten av att avidentifiera respondenterna tidigt i processen för deras säkerhet. Vi har 

för avsikt att låta alla våra respondenter läsa igenom det slutgiltiga arbetet så de känner sig 

bekväma med att vi behandlat materialet men särskild hänsyn av konfidentialitetskravet. 

 

Det finns vissa aspekter att förhålla sig till och ta hänsyn till när det gäller att intervjua 

vårdnadshavare till elever med en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om att 

forskaren får tillträde till elevens livsvärld via vårdnadshavaren där hänsyn angående 

anonymitet bör beaktas då elevens åsikter och perspektiv inte framkommer i intervjuerna. Det 

är även en utsatt grupp vilket kräver en känslighet i situationen och särskilt beaktande i 

processen för att skydda respondenterna. I våra intervjuer var vi noga med att lyssna in 

respondenternas åsikter om val av plats för intervju för att skapa trygghet och längden på 

intervjun anpassades efter respondentens sinnesstämning och förtrogenhet. 

 

6.8. Dataanalys 

De semistrukturerade intervjuerna transkriberades för analys. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att utskriften av intervjusamtalet är inledningen till en analytisk process. Författarna 

framhäver att forskaren måste tänka igenom, innan intervjuerna genomförs, hur intervjuerna 

ska analyseras. Forskarens tankar om hur analysprocessen ska gå till kommer att påverka 

forskarens intervjuguide, utskriften av intervjuerna och själva intervjuprocessen. Vidare 
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skriver författarna att det inte finns någon generell form för hur en utskrift ska vara 

strukturerad men att forskaren ställs inför flera val hur detaljerad utskriften ska vara när det 

gäller respondenternas upprepningar, tystnad, suckar osv. De transkriberade intervjuerna gör 

det lättare för att forskaren att söka igenom och hitta jämförelser i materialet. 

Transkriberingen ses som ett värdefullt verktyg för forskaren eftersom det låter forskaren 

komma ”nära” datan. När forskaren skriver ut en intervju bör forskaren göra noteringar 

kopplade till den intervjuades utsagor. Dessa noteringar kan röra iakttagelser av miljön där 

intervjun utspelade sig, ev. störningar, tystnader, gester eller andra känslor som kan ha 

betydelse för analysen. Även Creswell och Poth (2017) belyser noteringar i marginalen som 

hjälpsamma i analysarbetet. Vi valde att transkribera intervjuerna ord för ord och markera 

pauser samt upprepningar.  

 

Enligt Creswell och Poth (2017) ska de transkriberade intervjuerna organiseras i koder och 

sedan teman för att i slutändan kunna analyseras i diskussion. Att hitta koder i materialet 

hjälper forskaren att strukturera materialet och därefter skapa övergripande teman som gör det 

möjligt att hitta jämförelser i materialet. Detta är kärnan i kvalitativ analys enligt författarna. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om kodning och menar att forskaren genom att koda 

särskilda avsnitt får en tydlig överblick av textmaterialet. Kodningen sammanlänkar ett eller  

flera nyckelord till en textdel som senare underlättar identifiering av särskilda delar i texten. 

Författarna menar vidare att kodning leder till kategorisering, denna kan ge en god överblick 

av en stor mängd textmaterial och kan på så sätt underlätta jämförelsen av texterna. Efter 

transkriberingen lästes de transkriberade texterna igenom flera gånger. Därefter sökte vi i 

empirin ord och uttryck som sammanstämde med vårt syfte och frågeställningar. Dessa ord 

och uttryck skrev vi in i en tabell över de nio intervjuerna för att sortera materialet. 

 

Vi har valt att fokusera på en narrativ analys av tematisk form. Denscombe (2016) skriver att 

narrativ analys handlar om berättelsen. För att något ska få kallas som narrativ behöver vissa 

kriterier uppfyllas. Berättelsen måste ha ett syfte, den måste leda någonstans. Den måste även 

beskriva en utveckling i tiden, en förändring tidsmässigt och involvera människor. Temat i 

berättelsen ska hänvisa till erfarenheter och känslor i sociala händelser. De narrativa 

berättelserna kan hjälpa forskaren att analysera människors upplevelser av den sociala och 

den personliga världen.  
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Narrativa berättelser beskriver individuella erfarenheter och dessa erfarenheter ska ge en bild 

av respondentens identitet och visa på hur hen ser på sig själv (Creswell och Poth, 2017). De 

beskriver också att det finns olika sätt att genomföra en narrativ analys där den tematiska 

analysen är ett av tillvägagångssätten. Forskaren analyserar vad som berättats av 

respondenterna under datainsamlingen.  

 

För att få en överblick över den insamlade empirin valde vi att skriva sammanfattningar av de 

nio intervjuerna. I analysen av sammanfattningarna sökte vi efter likheter och skillnader i 

intervjuberättelserna för att sedan med hjälp av narrativ analys hitta gemensamma teman i de 

sammanfattade texterna. 

 

7. Resultat 

Vi kommer att lägga fram resultatet utifrån de teman som vi tagit fram genom en analys av 

våra frågeställningar. Vilka möjligheter och hinder upplever några vårdnadshavare till elever 

med AST i sin kontakt med skolan? Hur kan detta förstås ur specialpedagogiska perspektiv?  

 

Framträdande teman är: kunskap, relation, bemötande, kommunikation och skolans 

organisation och definition av inkludering. Resultatet är analyserat utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som vi tidigare redogjort för.  

 

7.1. Kunskap 

Samtliga respondenter belyser bristen på grundkunskap för funktionsnedsättningen AST som 

ett stort hinder i kontakten mellan hem och skola. Respondenterna menar att lärarna och 

ledning är dåligt rustade med kunskap om AST och hur ett framgångsrikt arbete för elever 

med AST kan organiseras. Flera av respondenterna beskriver hur de har försökt resonera med 

skolans personal om vilka anpassningar som skulle fungera bäst för deras barn men har då 

mötts med oförståelse och okunskap. En respondent berättade om hur en lärare bemött 

respondenten med fullständig oförståelse då eleven kom till skolan sent på grund av 

svårigheter med morgonrutinerna på grund av perceptionssvårigheter. Läraren skällde ut 

eleven och elevens mående försämrades. En annan respondent berättade om hur läraren, på 

grund av okunskap, inte förstod hur bokstavligt talat eleven uppfattade verkligheten. Läraren 

sa till eleven att hen skulle få gå hem om hen inte skötte sig. För eleven blev det svårt att ta in 

och förstå då eleven bodde 2 mil från skolan. Flera respondenter menar att okunskapen om 

AST bidrar till att det inte finns en tydlig struktur i undervisningen och skolmiljön. Denna 
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struktur är viktig för elever med AST. En respondent lyfter att en framgångsfaktor är att 

skolan verkligen förstår perceptionssvårigheter för elever med AST. Skolan behöver även ha 

en förståelse för att vissa anpassningar i skolan måste fungera på detaljnivå för de här 

eleverna i skolansmiljö. Respondenten önskar att ledorden Var? Hur? När? Med vem? Hur 

länge? ingår i lärares utgångspunkt i arbetet med dessa elever. Respondent 6 uttrycker hur 

hen tror att ökad kunskap skulle göra att eleven inte behövde alla extra arrangemang: 

 

Jag är inte säker på att mitt barn egentligen skulle behöva så mycket av de här special 

arrangemangen. Men det finns inget alternativ för det är, ja det är för låg kompetens ute i 

ordinarie verksamhet (Respondent 6). 

 

Vi tolkar att det ovanstående kan förstås ur det kategoriska perspektivet, där eleven får stå 

som bärare av de problem som uppstår i skolans miljö. Det leder till flera olika konsekvenser 

både för eleven och skolans utveckling av den pedagogiska miljön. I och med att skolans 

personal lägger ansvaret för att eleven inte fungerar i skolans miljö på eleven innebär det att 

eleven inte får tillgång till anpassningar utifrån sin funktionsnedsättning samt att skolan inte 

provar olika lösningar på situationer som uppstår kring eleven. 

Trots samtliga respondenters önskan om mer utbildning och förståelse så berättar några 

respondenter om hur lärare också visade på att de hade kunskap och inte minst förståelse för 

elevernas svårigheter. Flera respondenter berättar om lärare som såg eleven och som såg till 

att barnets behov av trygghet tillgodosågs genom olika anpassningar i lärandemiljön. En 

respondent berättar om hur en resurslärare följde med eleven på rasterna för att stötta eleven i 

de sociala kontakterna. Flera lärare har också visat på att de har en förståelse för att eleven 

blir trött och inte orkar fullt ut. 

 

Det gäller bara att se möjligheterna, inte problemen, de här barnen är fantastiska, det finns 

hur mycket möjligheter som helst….Det är bara vi normala, citationstecken, måste öppna 

ögonen och inse vilka tillgångar de är…(Respondent 3). 

 

Utifrån respondenternas resonemang kring lärarnas förmåga att anpassa lärandemiljön för 

eleven anser vi tillhör det relationella perspektivet.  

Dessa lärare har dock tillhört mindre undervisningsgrupper eller ingått i team som arbetar 

med särskild anpassning. Flera respondenter poängterar vikten av förståelse från skolans 

personal att en av funktionsnedsättningens konsekvenser är att skolsituationen måste vara 

förutsägbar och att eleverna måste vara informerade och förberedda på förändringar under en 

skoldag. När skolan bemöter vårdnadshavarna med en vilja och ett engagemang att söka 
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kunskap och lära sig mer om deras barns funktionsnedsättning upplevs det av 

vårdnadshavarna som en positiv upplevelse. En respondent menar att kunskapen hos lärarna 

var varierande. ”Det handlar om att hitta en duktig lärare som orkar bry sig” (Respondent 6). 

 

Om vi betraktar det här kan vi förstå att skolans kunskap om funktionsnedsättningen AST 

påverkar förutsättningar för samarbete med vårdnadshavarna. Det som hindrar samarbetet 

mellan hem och skola beskrivs av vårdnadshavarna när skolan ser på eleven ur ett 

kompensatoriskt perspektiv. Det respondenterna lyfter som framgångsrika möjligheter till 

samarbete är när skolan anammar ett relationellt perspektiv, där skolans personal möter 

vårdnadshavarna och eleven med ett syfte att tillsammans samarbeta utifrån elevens 

förutsättningar. 

 

7.2. Relation 

Alla respondenter beskriver att relationen mellan deras barn och skolans personal är av stor 

betydelse för en fungerande skolsituation. 

En respondent framhöll relationen som en framgångsfaktor och då menar hen främst 

relationen mellan skolan och barnet. Flera respondenter menar att en trygg relation där barnet 

vet att det är okej att misslyckas leder till en förtroendefull relation med de vuxna. I den 

relationen kan skolans personal utmana eleven att våga prova att träna de färdigheter som är 

elevens utmaningar. 

När respondenterna ser hur lärarna arbetar för att skapa en god relation till deras barn 

utvecklas förutsättningar till ett gott samarbete. En respondent berättar om hur en 

specialpedagog besökte barnet i hemmet för att i en trygg miljö skapa en god och 

förtroendefull relation till barnet. Respondenten beskriver detta förfarande som mycket 

lyckosamt eftersom specialpedagogen var mycket lyhörd för elevens uttryck och behov. Att 

specialpedagogen värnade om en god relation till eleven gjorde att respondenten kände större 

förtroende och ett gott samarbete kunde utvecklas: 

 

”Jag måste vara jätterädd om min relation med ert barn. Jag backar hellre” (respondenten 

beskriver vad specialpedagogen uttryckte)…åh….Äntligen! Det är liksom 

specialpedagogen som skulle ha varit med oss hela tiden. Så skulle jag ha velat att 

specialpedagogen på skolan resonerat med mig för specialpedagogen på resursteamet och 

jag kan prata….Specialpedagogen lyssnar på mig och säger….Nja jag förstår att du tänker 

så men……jag tänker att vi ska prova så här! Specialpedagogen kan verkligen få mig att 

lyssna också….(Respondent 2). 
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En respondent beskriver hur en framgångsfaktor i hens samarbete med skolan var att 

resurspersonen jobbat mycket på sin relation med eleven och att hen även jobbade med att 

eleven skulle öka sin förståelse för sig själv och sitt handlande och hur detta påverkar eleven.  

Detta tyder på ett relationellt perspektiv där omgivningen hanterar mötet med eleven genom 

att interagera med eleven utifrån det sammanhang eleven befinner sig. Vi tolkar det som att 

när skolans personal arbetar med relationen till eleven upplevs det av vårdnadshavarna som 

positivt för elevens utveckling och det är en bidragande faktor som påverkar samarbetet 

mellan hem och skola. 

 

7.3. Bemötande  

Hur skolans personal bemöter vårdnadshavarnas barn menar alla respondenter har betydelse 

för samarbetet mellan hem och skola. Bemötande är en viktig del i samarbetet och för 

respondenterna är det avgörande att skolan har ett gott mottagande, är positivt inställd och är 

tillmötesgående. När respondenterna belyser bemötandets värde för samarbete tolkar vi detta 

ur ett relationellt perspektiv eftersom samspelet är av vikt för ett gott samarbete och 

kommunikation. 

 

Ett återkommande bemötande som respondenterna möts av är oförståelse hos lärarna. De ser 

inte eleven och hens behov och visar ett tydligt ointresse till förändring. När en respondent 

vid ett utvecklingssamtal möts av kommentaren ”vi hinner inte med barnet” uttrycker 

respondenten en hopplöshet. Utifrån detta kan vi ana ett dilemmaperspektiv då lärarna 

hänvisar till en tidsaspekt. Lärarna menar att de inte hinner med respondentens barn och där 

tidsbegränsningen hänvisas till skolans organisation eftersom det är svårt att hinna med och 

bemöta varje elev utifrån hens förutsättningar. Ett sådant bemötande slår in en ytterligare kil 

mellan hem och skola. Att till och med bli bemött med total tystnad från skolan är en faktor 

som hindrar samarbetet och skapar oro hos vårdnadshavarna.  

 

En önskvärd framgångsfaktor hos flera respondenter är att skolan ser barnet och ser 

situationen. En respondent beskriver hur en lärare såg barnet och även såg till situationen för 

att sedan skapa det bästa förutsättningarna för eleven. En annan respondent beskriver de 

positiva lärarna som nyckelpersoner som tar sig tid och vill och försöker förstå barnet: 
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Så mycket handlar om de här nyckelpersonerna, att de har tagit sig tid och faktiskt förstår 

vårt barn. Som pedagog måste man ha grund engagemanget…man kommer långt med ett 

gott bemötande och ett lyssnande (Respondent 6). 

 

Ödmjukhet och en önskan om att göra det bästa för eleven är en viktig aspekt i bemötandet 

och som skapar god förutsättning för ett gott samarbete.  

 

En respondent beskriver ett lyckat samarbete i hur mottagande skola bjöd in respondenten och 

hens barn för ett första möte. Mötet gav respondenten och hens barn en möjlighet att bekanta 

sig med den nya skolmiljön och de fick också chansen att berätta sin historia. Respondentens 

positiva syn på bemötandet från skolan var att de också la stor vikt vid att göra barnet 

delaktig: 

 

…att hen bjöd in mig och mitt barn att komma och titta på skolan så hen fick se skolan och 

den lilla gruppens lokaler, mm, det tycker jag också var väldigt fint, att det var just det här 

att hen fick träffa lärarna innan skolstart, det var väldigt väldigt viktigt (Respondent 3). 

 

En annan respondent beskriver också elevens egen delaktighet i diskussion och utformning av 

arbetssätt som en möjlighet till samarbete. Det är viktigt att ta tillvara elevens egna perspektiv 

på skolsituationen då undervisningen ska utformas. Att se barnet och dess styrkor är ett fint 

bemötande enligt en respondent. 

 

En respondent berättar hur hen ringt runt till olika skolor för att skapa sig en uppfattning om 

vilken skola som kan passa barnet bäst då hen börjar årskurs 1. Respondenten berättar om ett 

bemötande av rektorer som beklagar sig över hur dyrt det är med elever som är i behov av 

särskilt stöd: 

 

Det är ganska tydligt när man går runt och pratar med rektorer och berättar att man har ett 

barn med en diagnos. Det är inte så att man känner att det är öppna armar…En rektor tog 

upp hur mycket det kostar att ha en resurs och hur mycket man fick…då kände vi att här 

ska vi nog inte sätta vårt barn…Det är tufft som föräldern att mötas av den inställningen ju, 

att det är dyrt att ha sådana här barn hos oss (Respondent 7). 

 

Flera respondenter berättar om personer i skolans miljö som gett vårdnadshavarna möjlighet 

att komma till tals och deras ord har värdesatts, deras kunskaper om barnet har blivit mottagna 

och bidragit med viktiga delar i arbetet kring eleven. En respondent beskriver hur det kändes 

värdefullt att skolan ställde frågor till respondenten i hopp om att hitta nya fungerande 
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arbetssätt kring eleven. En annan respondent beskriver hur lärarna tog sig tid till att lyssna 

trots att respondenten kände att hen gick in på ”skolans område”: 

 

Att eh, liksom de lyssnar till våra detaljer där även jag gått in lite grann på deras skolvärld, 

……men de lyssnade till min input (Respondent 9). 

 

En respondent berättar att hen fått vara med i diskussionen om hur undervisningen skulle 

utformas kring eleven. Respondenten beskriver det som ett gott samarbete där hen verkligen 

blev lyssnad på. Andra respondenter beskriver motsatsen och berättar om hur de ofta känt ett 

motstånd till att ta emot vårdnadshavarnas tips och råd. 

 

En önskan uttrycks av två respondenter att skolan kunde ha en större förståelse för livet 

utanför skolan. Det finns en verklighet för familjerna i hemmet och när skolan och förskolan 

tar så mycket energi av barnet finns det inte mycket kvar när barnet kommer hem, då kommer 

det ut i form av utbrott och frustration hos barnet: ”Det kommer ju ofta ut när hen kommer 

hem…det tror jag inte att man förstår riktigt” (Respondent 7). 

 

7.4. Kommunikation 

Merparten av respondenterna berättar om hur dialogen är ett viktigt redskap för samarbete 

mellan hem och skola. De beskriver dialogen som en viktig kanal där vårdnadshavarens åsikt 

skulle kunna tas till vara för att skapa en god förutsättning för eleven. Detta önskar flera 

respondenter ska ske i mycket större utsträckning än vad som sker idag. Flera respondenter 

beskriver en bristfällig dialog där de önskar mer information om vad som sker i skolan. Det är 

vanligt förekommande att respondenterna får information om vad som hänt i en negativ 

bemärkelse, dvs skolan informerar om händelser eller situationer där det inte har fungerat för 

eleven. Det kan t.ex. handla om utbrott eller att eleven lämnat skolans område. 

Respondenterna önskar dock att det finns utrymme även för positiv feedback då det är något 

som stärker eleven och är mer framåtsyftande än påpekande om elevens misslyckanden. Då 

respondenterna försöker förmedla sin bild av eleven så att skolan ska kunna undvika 

situationer som är stressande för eleven, har de många gånger mötts av ointresse att ta till sig 

av vårdnadshavarnas tankar och idéer.  

Några respondenter beskriver att det fanns en fungerande dialog men önskar mer tydlighet i 

informationen och att vårdnadshavarna informeras om orsak och förklaring till t.ex. 

förändringar i stödåtgärder kring eleven. En respondent menar att hen önskar en rak 

kommunikation helt enkelt.  
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I våra respondenters berättelser så framkommer det att det förekommer en dialog och 

kommunikation men flera av dessa respondenter berättar att mycket av kontakten med skolan 

är på vårdnadshavarnas initiativ. Det är inte självklart att skolan når ut till vårdnadshavarna 

för att berätta om hur de stödjande insatserna ser ut, den kontakten och önskan om 

information måste många gånger komma från vårdnadshavarna själva. Respondenterna 

uttrycker en önskan om att skolan kunde ta initiativ till detta oftare än vad som förekommer. 

En respondent berättar att hen fick tjata för att få till ett möte där elevens behov skulle 

diskuteras. Hen menar att ett sådant initiativ till möte borde komma från skolan. En annan 

respondent önskar att förskolan kunde ta egna initiativ till kontakt och tydliggöra hur de 

arbetar mot mål och hur de ska jobba för att barnet ska nå målen. Om förskolan kunde 

informera mera om framstegen som barnet gör så skulle vårdnadshavarna känna sig mer 

trygga.  

 

Även om det finns utvecklingsområden i dialogen mellan hem och skola enligt många av 

respondenterna så beskriver några respondenter en fungerande dialog också. Det förekommer 

dialoger regelbundet där skolan i samarbete vill hitta lösningar tillsammans med 

vårdnadshavare och tar till sig tips och råd från vårdnadshavarna. Denna dagliga eller täta 

dialog och kontakt mellan hem och skolan menar flera av respondenterna är en förutsättning 

för att få en fungerade skolsituation för deras barn.  

 

Att man lyssnar på varandra och kanske inte anklagar varandra utan mer okej nu har vi en 

situation…De ser både barnet och situationen…..att man både känner att de bryr sig och 

vill väl och sedan att man kommunicerar kring de här situationerna som är….och att man 

vill jobba gemensamt för lösningar….har man den känslan….det är relation det med tror 

jag (Respondent 8). 

 

En respondent ser en framgångsfaktor i att skolan och hemmet tillsammans skulle kunna 

jobba för att försöka ringa in problemet. En gemensam kartläggning skulle sedan vara till 

gagn för vidare arbete och insatser. Respondenternas önskan om en fungerande dialog mellan 

hem och skola kan enligt oss ses ur ett kommunikativt relationsperspektiv (KoRP) som 

belyser vikten av kommunikation.  

 

När dialog, lyssnande och förståelse inte fungerar finns det en risk att vårdnadshavarna får en 

”vi och dem” känsla, där skolan lägger ansvaret för elevens mående på vårdnadshavarna. Vid 

dessa tillfällen och situationer har skolans personal sökt förklaringar till elevens beteende i 
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hemsituationen. Detta kan tolkas som maktobalans i relationen mellan hem och skola. En 

respondent berättar om att skolan ansåg att det var vårdnadshavarnas ansvar att se till att 

eleven befann sig i skolan. Om hen inte ville gå till skolan handlade det om att 

vårdnadshavarna sinsemellan hade en dålig kommunikation. En faktor som är viktigt att ha 

med sig i detta fall är att vårdnadshavarna är separerade och skolan tog sig friheten i att lägga 

sig i hur vårdnadshavarna valt att arrangera hemsituationen för eleven. Respondenten 

beskriver detta: ”De skulle tvinga…vi skulle lura mitt barn så hen fick se vilka som 

bestämde” (Respondent 2).  

 

Resultatet av detta blev att barnet mådde mycket dåligt och fick avbryta boendet hos den 

vårdnadshavaren som skolan förordat. Vårdnadshavarna blev sedan eniga om att inte låta 

skolan försöka påverkar hur de arrangerade boendet framöver.  

 

En annan respondent berättar om hur rektorn på en skola visade på sin oförståelse av hur det 

är att leva tillsammans med ett barn med en funktionsnedsättning. Rektorn menade att elevens 

agerande var vårdnadshavarnas ansvar och tyckte att respondenten helt enkelt borde sätta ner 

foten och visa barnet vem som bestämde. En respondent upplevde något liknande och berättar 

hur hen kände att lärarna tyckte att respondenten överdrev situationen för hens barns mående. 

En annan respondent berättar hur skolan, i sitt försök att övertyga vårdnadshavarna om hur 

jobbigt det var kring eleven, bad om att få filma barnet så att vårdnadshavarna skulle få se hur 

eleven var utåtagerande i skolan. Respondenten uppfattade det som att skolan utifrån detta 

ville att eleven skulle ändra sig. Respondenten menar att vårdnadshavarna visste att eleven 

hade det jobbigt i skolans miljö men respondenten önskade att skolan kunde ha haft 

förståelse, kunskap och en vilja till att försöka förändra något men istället resulterade det 

bristande samarbetet till att vårdnadshavarna beslutade att byta skola. Flera av respondenterna 

har blivit uppringda av pedagoger som inte vet hur de ska hantera situationer med barnen och 

de har som vårdnadshavare blivit kallade till skolan för att hämta barnen. Upplevelsen av att 

bli ansvarig för sitt barns beteende i skolans miljö beskrivs av dessa respondenter som att 

skolan inte hade kunskap hur de skulle agera. 

 

Det ovanstående kan förstås ur flera specialpedagogiska perspektiv. Vi tolkar att de villkor för 

kommunikation och samarbete som respondenterna lyfter fram är bl.a. ett gott bemötande där 

en förståelse för elevens styrkor och utmaningar finns. Ett annat villkor är vårdnadshavarnas 

upplevelse av att bli lyssnade till samt att en jämlik tät dialog förekommer med fokus på att 
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vara framåtsyftande. Detta kan ses ur ett relationellt perspektiv. När skolan lägger över 

ansvaret för elevens skolsituation på vårdnadshavarna och eleven kopplar vi det till det 

kategoriska perspektivet. Utifrån lärarnas resonemang där de hänvisar till tidsaspekten som 

hinder för att bemöta varje elev utifrån hens förutsättningar kan ses med hjälp av ett 

dilemmaperspektiv. I respondenternas berättelser förstås anledningen till att det uppstår ett 

dilemma av organisatoriska förutsättningar i verksamheten. 

 

7.5. Skolans organisation och definition av inkludering 

För att få till en bra dialog så behövs det även finnas en organisation bakom som skapar 

förutsättningar till samarbetet. När en dialog uteblir känner vårdnadshavarna en frustration då 

det påverkar elevernas mående. För dessa elever är organisationen av verksamheten av stor 

vikt och då det i flera av skolorna som respondenterna berättar om, finns en dålig struktur så 

eleverna blir lidande. När rektor eller förskolechef inte förstår innebörden av strukturen så 

skapas hinder för ett gott samarbete. Resurspersoner har stor betydelse för elevernas 

skolsituation och då dessa inte är synkade med eleven eller arbetssättet så ökar det stressen 

och prognosen för misslyckandet hos eleven. En respondent berättar om hur EHT mötena blev 

en arena där olika instanser kritiserade varandra istället för att arbeta för ett gemensamt mål. 

När mötet som skulle ska vara en värdefull plats för utbyte av tips och råd frångick sitt syfte 

valde vårdnadshavarna istället att avböja till fler samtal eftersom det ändå inte gav något mer 

än ytterligare kritik mot vem som skulle göra vad. Samarbetet mellan skolan och barn och 

ungdomshabiliteringen ses som en viktig framgångsfaktor. 

 

BUH är ju väldigt bra på att beskriva behoven…..och beskriva hur man kan tillgodose dem 

och sen kan man diskutera hur kan vi skapa det…..i den här miljön vi har att tillgå 

(Respondent 5). 

  

Enligt flera av respondenterna mottas inte hjälpen från habiliteringen.  En respondent 

berättande om hur vårdnadshavarna bjudit in habiliteringen att komma till förskolan för att 

hjälpa pedagogerna att utforma miljön utifrån barnets behov men hur förskolan inte tog emot 

hjälpen. 

 

Sen sa de (habiliteringen) att de inte tänkte åka till förskolan något mer för de gör ju ändå 

inget av det vi säger. Det var liksom att de tyckte att det var bortkastad tid för när de var där 

gång nummer två så var det inget av det de hade gett rekommendationer om första gången 

som var på plats. De hade inte gjort någonting, ingen förändring alls (Respondent 7). 
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Flera respondenter berättar att deras barn går i små undervisningsgrupper, detta för att skapa 

en lugnare miljö för eleverna men då rektor i flera fall inte har förståelse för vikten av struktur 

och tydliggörande pedagogik så blir inte den lilla undervisningsgruppen optimal för eleverna.  

 

Samarbete mellan skolans personal är av vikt och möjliggör framgångsrikt samarbete med 

vårdnadshavarna menar flera av respondenterna. I det samarbetet är dialogen och 

kommunikationen mellan pedagogerna av betydelse för att information om elevens behov ska 

kunna förmedlas till alla vuxna som möter eleven i skolans miljö i det dagliga arbetet med 

eleven. Respondent 6 efterfrågar en tydlighet i planeringen av åtgärder från skolans sida. Ett 

dilemma som en respondent upplevde i samarbetet mellan personalen på skolan var att 

resurspersonen inte alltid fick information av mentor om de uppgifter och aktiviteter hens 

barn skulle genomföra. Ett hinder på organisationsnivå var att resurspersonen var styrd av 

restriktioner i sin anställning t.ex. att inte lämna skolans område. Det menar respondenten 

ledde till hinder att bygga en bra relation till hens barn. Däri ser vi ett dilemma perspektiv 

som skolan behöver förhålla sig till, det vill säga att resurspersonens anställning påverkar 

förutsättningar att anpassa utifrån elevens olikhet och behov av anpassningar. 

 

Det synsätt skolans personal har på elever och elevers behov av särskilt stöd lyfts av flera 

respondenter som avgörande i hur skolan väljer att se på problemen som uppstår i samarbetet 

mellan hem och skola. Flera respondenter berättar om synsätt hos lärarna som i sin tur hindrar 

ett samarbete.  

 

En framgångsfaktor som flera respondenter lyfter är att utöver en god samverkan även ha en 

lyhördhet för att elever är olika, oavsett om de har diagnos eller inte. Det är också avgörande 

att det finns en samsyn mellan de olika professionerna inom skolan om vad barnet har för 

behov av stöd. En respondent beskriver ett hinder till detta, att kulturen på skolan om hur man 

väljer att se på ett problem kan vara avgörande för hur samarbetet fortskrider. En respondent 

önskar följande synsätt: 

 

Synsättet att, vi tittar alltid efter barnets behov…vi tittar inte efter våra egna tankar och 

värderingar, eller att man inte lägger så stort ansvar på barnen utan att man ser vad var det i 

den här situationen som gjorde att barnet inte klarade av det…(Respondent 5). 

 

Det finns en önskan om att skolan ibland kan se barnets och förälderns perspektiv för att öka 

sin förståelse för situationen kring eleven. Ett viktigt synsätt som en respondent lyfter är att 
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skolan ser på barnets behov och inte begränsar barnets utvecklingspotential på grund av 

barnets diagnos. Detta kan tolkas ur ett relationellt perspektiv då diagnosen hämmar elevens 

utveckling men det går också att ses ur ett kompensatoriskt perspektiv då elevens diagnos blir 

avgörande för utformningen av elevens utbildning. Respondenten ställer sig kritisk till när 

personal benämner barnets utmaningar med kategoriserande uttryck som t ex lågfungerande. 

Ett sådant uttryck ger inte utrymme för barnets styrkor: 

 

De här stämplarna, så väldigt elakt lågfungerande, en elak stämpel, det finns vissa ”terms” 

även idag, kanske är det bättre än mental retardation men lågfungerande ger inget utrymme 

för hens perfekt pitch när hen sjunger, att hen är vacker, snäll och rolig ibland och att hen 

kan simma som en säl (Respondent 9). 

 

Ovanstående citat belyser en tydlig aspekt ur ett kompensatoriskt perspektiv och detta skapar 

hinder för att få till ett fungerande samarbete mellan vårdnadshavare och skola.  

Ett synsätt hos lärarna som lyfter eleven och barnet, där utgångspunkten är eleven eller 

barnets styrkor och där barnets bästa är fokus, det ger ett förtroende hos vårdnadshavarna och 

där skapas det goda samarbetet. Detta synsätt kopplar vi till det relationella perspektivet där 

elever olikhet ses som resurser. Skolans arbete blir då att hitta lösningar för elevens 

utmaningar i miljön omkring eleven och det lyfter flera av respondenterna som önskvärt för 

ett gott samarbete. 

 

Respondenterna menar att skolans synsätt på begreppet inkludering är beroende på hur 

pedagogerna tolkat och praktiskt arbetat med inkludering. Respondent 9 beskriver hur 

samarbetet med pedagogerna på förskolan fungerade bra och att all personal vidareutbildade 

sig i tecken som stöd för att respondentens barn skulle kunna ha möjlighet att inkluderas i 

barngruppen. Det ovanstående skulle kunna förstås av den gemenskapsorienterande 

definitionen av inkludering, där personalen utvecklar den pedagogiska miljön för att bidra till 

elevens förutsättningar att vara pedagogiskt delaktig. Vi kan se att respondenterna upplever 

ett gott samarbete mellan hem och skola när skolan arbetar för att skapa en miljö som är 

tillgänglig för alla. 

De tre respondenter som ställer sig kritiska till begreppet inkludering menar att skolan har 

tolkat begreppet inkludering felaktigt. Skolans tolkning av inkludering har resulterat i en 

placering av eleven i gruppen eller utanför gruppen utan anpassningar efter barnets behov av 

ledning och stimulans i lärandemiljön. De tre respondenterna ställer sig kritiskt till att 
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inkludering bara handlar om att all undervisning ska ske i ordinarie klass. De efterfrågar en 

”en till en” undervisning där eleven i lugn och ro får möjlighet att träna sina färdigheter. 

 

Man hakade upp sig jättemycket på det här med inkludering. I efterhand så har vi tänkt att 

man nog hade lite konstig tolkning av det där med inkludering…de borde förstå att 

inkludering inte betyder att man måste göra allt i grupp…man måste kunna få träna enskilt 

på en lek för att få det att funka sen (Respondent 7). 

 

Om vi betraktar det här kan vi förstå det ur placeringsdefinitionen av inkludering. 

Konsekvenserna för eleven blir att skolan inte anpassar den pedagogiska eller sociala miljön 

utifrån eleven behov och det leder till att svårigheter för eleven i skolan. Detta påverkar 

vårdnadshavarnas förtroende för skolans verksamhet och samarbetet mellan hem och skola. 

Respondent 8 beskriver att skolans fysiska miljö blev ett hinder för hens barns möjlighet till 

inkludering. Hens barn hade behov av en reträttplats för att känna sig lugn men skolans 

lokaler hade inte tillgång till en plats där hens barn kunde vistas vid behov. När denna 

motsättning finns inbyggd i verksamheten förstår vi det ur ett dilemmaperspektiv, där hinder i 

tillgång till lämpliga lokaler i skolan leder till hinder för elevens behov av anpassningar i 

skolans fysiska miljö. 

 

7.6. Resultatsammanfattning 

I respondenternas redogörelser av möjligheter och hinder i samarbetet mellan hem och skola 

framträdde 5 olika teman. Dessa är: kunskap, relation, bemötande, kommunikation och 

skolans organisation och definition av inkludering.  

 

Samtliga respondenter lyfter vikten av att det behövs mera kunskap om AST för att kunna 

fånga upp och skapa goda förutsättningar för elever med AST. Dialogen är ett viktigt redskap 

för samarbete mellan hem och skola. En framgångsfaktor som vårdnadshavarna beskriver 

handlar om en ömsesidighet i dialogen där ansvaret för att hitta lösningar vilar på båda parter, 

hem och skola. Respondenterna i studien betonar att organisationen av lärandemiljön, den 

pedagogiska-, fysiska- och sociala miljön, har betydelse för samarbete mellan hem och skola. 

Samarbete mellan skolan och externa kontakter ses som en viktig framgångsfaktor. Även 

inom skolan ses samarbetet mellan skolans personal som en viktig faktor. Avgörande 

betydelse för ett gott samarbete är lärarnas bemötande gentemot vårdnadshavarna och att 

skolan ser barnets styrkor. När vårdnadshavarna resonerar kring att de känt sig lyssnade på är 

tillfällen när deras åsikter och förslag på lösningar har tagits emot av skolan. Respondenternas 
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syn på kontakten med skolan har vid vissa tillfällen resulterat i en upplevelse av maktobalans. 

Skolan har då lagt över ansvaret på elevens skolsituation på vårdnadshavarna. Det synsätt som 

skolans personal har på elever i behov av särskilt stöd har en avgörande betydelse i samarbete 

mellan hem och skola. En annan framgångsfaktor i samarbetet mellan hem och skola är att det 

finns en trygg relation mellan elever och pedagoger.  

Detta kan ses ur ett relationellt perspektiv som belyser vad som sker i samspelet till andra på 

olika nivåer i skolans organisation. 

 

Flera faktorer på organisationsnivå lyfts av respondenterna som hinder för samarbete. Flera 

respondenter menar att rektor inte har en förståelse och kunskap om funktionsnedsättningen 

AST och dess konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd. Däri ser vi ett kompensatoriskt 

perspektiv som belyser hur skolans uppgift är att kompensera elevens brister och anpassa 

undervisningsformer.  

 

Respondenterna ställer sig kritiskt till begreppet inkludering. De menar att skolan tolkat 

inkludering som en placering av eleven i gruppen utan anpassningar efter barnets 

förutsättningar. En respondent menar även att skolans fysiska miljö kan bli hinder för barnets 

möjlighet till inkludering. Vi kan förstå detta med ett dilemmaperspektiv. Här uppstår ett 

dilemma där skolans verksamhet inte kan tillgodose elevens behov av särskilt stöd på grund 

av skolans syn på inkludering. Skolans syn på inkludering tolkar vi utifrån respondenternas 

berättelser som en placeringsdefinition av inkludering. Detta leder till att eleven placeras i 

ordinarie klass utan anpassningar utifrån sina förutsättningar. 

 

8. Diskussion 

Här presenteras studiens resultat med koppling till tidigare forskning och våra teoretiska 

utgångspunkter. Vidare diskuteras om metodvalet varit relevant för studiens resultat samt 

studiens tillförlitlighet. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning och en avslutande 

reflektion.  

  

8.1 Resultatdiskussion 

I centrum för denna studie står vårdnadshavarna. Studiens syfte handlar om att beskriva hur 

några vårdnadshavare till elever med AST upplever kontakten med skolan samt hur de ser på 

möjligheter och hinder i samarbetet med skolan. Studien syftar även till att få ökad kunskap 

om vilka situationer eller handlingar som kan möjliggöra framgångsrika kontakter med 
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skolan. Våra frågeställningar var: ”Vilka möjligheter och hinder upplever några 

vårdnadshavare till elever med AST i sin kontakt med skolan?” och ”Hur kan detta förstås ur 

specialpedagogiska perspektiv?”. Utifrån dessa frågeställningar har vi genom våra intervjuer 

funnit olika teman som respondenterna lyfter fram som möjligheter och hinder till samarbete 

mellan hem och skola. 

 

Samtliga respondenter framhöll vikten av kunskap om AST på flera olika nivåer i skolans 

organisation då det underlättade ett framgångsrikt samarbete mellan hem och skola. 

Kunskapen om AST och därmed kunskap om elevens styrkor och utmaningar i och med 

funktionsnedsättningen menar respondenterna vara en förutsättning för förståelse för elevens 

och vårdnadshavarnas perspektiv samt möjlighet till god kommunikation. Detta är aspekter 

som även forskningen lyfter fram (Lindsay et al., 2014; Morrier et al., 2011; Elkins et al., 

2003; Falkmer, 2013). Francis et al. (2016) menar att många lärare står oförberedda i arbetet 

med att arbeta inkluderande med eleverna och att de saknar kunskap om hur de bygger 

förtroendefulla relationer med vårdnadshavarna. Detta är något även Falkmer (2013) 

bekräftar, hon framhåller även att hindren för att arbeta inkluderande är beroende på hur 

skolan ser på och värderar olikhet i skolan.  

Under temat skolans organisation och definition på inkludering beskrev några av 

respondenterna att det synsätt skolans personal har på elever och elevers behov av särskilt 

stöd var avgörande för hur skolan såg på problemen som uppstod i skolsituationen för eleven 

men även i samarbetet mellan hem och skola. I respondenternas resonemang kring begreppet 

inkludering menade de att skolan hade misstolkat vad inkluderande undervisning innebär för 

elever med AST. Denna misstolkning av inkludering handlade om att eleven var placerad i 

ordinarie klass eller i en liten undervisningsgrupp utan att anpassningar efter elevens behov av 

stöd hade beaktats eller genomförts. Nilholm och Göransson (2013) menar att denna 

placeringsdefinition av inkludering är en missuppfattning av begreppet inkludering. Det som 

framkommer i några respondenters berättelser är att när skolan genom handling anpassar den 

pedagogiska miljön t.ex. genom att utbilda personalen i metoden tecken som stöd eller att 

läraren anpassar arbetsuppgifter efter elevens förutsättningar leder det till att eleven har 

möjlighet att vara delaktig i en lärandegemenskap. Dessa handlingar ansåg några respondenter 

var en förutsättning för elevens fungerande i skolan och att ett gott samarbete mellan hem och 

skolan skulle råda.  

När det gäller betydelsen av ur vilket specialpedagogiskt perspektiv som skolan ser på elever 

framhåller flera av respondenterna en upplevelse av att skolan med ett kompensatoriskt 
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perspektiv lägger över ansvaret för elevens svårigheter i skolan på eleven och 

vårdnadshavarna. I en studie av Lalvani (2015) framgick att lärare och vårdnadshavare hade 

olika specialpedagogiska perspektiv på hur de såg på elevens funktionsnedsättning. Lärarna 

sökte förklaringar till elevens svårigheter i en medicinsk förklaring med ett kompensatoriskt 

perspektiv medan vårdnadshavarna menade att faktorer i miljön och hela kontexten kring 

eleven orsakade den problematik som kunde uppstå i och med funktionsnedsättningen dvs ett 

relationellt perspektiv. Även Hess et al. (2006) beskriver att olika specialpedagogiska 

perspektiv leder till motsägelsefulla åsikter om elevens behov av stöd. Flera av 

respondenterna ser en problematik i att skolan söker förklaringar till elevens svårigheter i 

elevens diagnos och att det blir avgörande hur skolan utformar elevens utbildning. Det leder 

till hinder i samarbetet menar flera respondenter då meningsskiljaktigheter om elevens behov 

av anpassningar och särskilt stöd skiljer sig åt mellan vårdnadshavare och skola. Det är dock 

ett dilemma att skolan ibland måste fatta beslut om åtgärder som inte överensstämmer med 

vårdnadshavare eller elevens syn på vad som är det bästa. Det är därför av vikt att skolan 

informerar elev och vårdnadshavare om deras rättigheter och också förklarar grunden till 

beslut och vilka fördelar det för med sig för eleven. 

I kommunikation framkommer det att respondenterna anser att dialogen mellan hem och skola 

ska präglas av en ömsesidighet för att vårdnadshavarna ska uppleva sig lyssnade på. Detta är 

något som även Francis et al. (2016) påpekar som en viktig faktor för att utveckla 

förtroendefulla relationer. För att ytterligare förbättra kommunikationen önskas en tät dialog 

där vårdnadshavarnas kunskap om elevens behov av anpassningar tas emot och provas i 

skolans miljö menar våra respondenter. Dessa aspekter i samarbetet mellan hem och skola 

rekommenderas av forskare (Francis et al., 2016; Johansson och Wahlberg Orving, 1993; Juul 

och Jenssen, 2016). 

I temat bemötande framträder att en viktig aspekt för samarbete är att lärarna tar emot 

vårdnadshavarnas förslag och idéer på anpassningar utifrån elevens förutsättningar. Elkins et 

al. (2003) lyfter också fram att när lärarna söker vårdnadshavarnas åsikter i en situation 

upplever de sig delaktiga. Bolic Baric (2016) skriver att vårdnadshavares stöd vad gäller 

anpassningar är viktiga för elever med AST. Vidare menar Juul och Jensen (2003) att 

vårdnadshavare har unika kunskaper om sitt barn men att vårdnadshavare även kan förbise 

egenskaper hos sitt barn i skolans kontext.  

Francis et al. (2016) skriver om en välkomnande kultur där familjerna upplevde ett 

inbjudande klimat som ledde till en känsla av samhörighet. Detta kan vi se att respondenterna 
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efterfrågande. Ytterligare en faktor som möjliggör ett gott samarbete när det gäller bemötande 

var vikten av att skolans personal uppmärksammade elevens styrkor.   

Relationer på olika nivåer i skolans organisation påverkar samarbetet mellan hem och skola 

och framhålls av respondenterna som en förutsättning för elevens fungerande i skolan. 

Framgångsrika handlingar för att utveckla relationen till vårdnadshavarna och eleven beskrivs 

utifrån att skolans personal är lyhörd för elevens behov av trygghet och förutsägbarhet. 

Woolfolk och Karlberg (2015) och Hess et al. (2006) skriver om vikten att lärarna 

upprätthåller en kontakt till familjen för att se till att de känner sig välkomna till skolan. En 

metod som respondenterna framhåller för att underlätta samarbete är en kontaktbok som 

informationskanal mellan hem och skola detta belyser även Elkins et al. (2003) som ett 

betydelsefullt verktyg. Francis et al. (2016) menar att när rektor är närvarande och lätt för 

vårdnadshavarna att få kontakt med utvecklas förtroendegivande relationer mellan hem och 

skola. Detta understryker även respondenterna som en viktig aspekt. Respondenterna 

framhåller även att en ytterligare aspekt är att rektor har en kunskap och förståelse för AST 

och att det i sin tur påverkar skolans syn på elevgruppen. Även Elkins et al. (2003) belyser 

sambandet mellan tid för samtal mellan vårdnadshavare och skola samt positiva attityder hos 

rektor. 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att respondenternas upplevelser av kontakten med 

skolan främst kan förstås ur ett relationellt perspektiv. Däri ser vi att skolans personal 

interagerar med vårdnadshavarna genom att skapa mötesplatser där hem och skola 

tillsammans arbetar för att anpassa skolans fysiska-, pedagogiska- och sociala miljö utifrån 

elevens förutsättningar och behov av särskilt stöd. Detta är något som även rekommenderas 

av forskare att tillsammans mötas i samtalet om eleven där ingen ses som experten (Juul och 

Jensen, 2003). 

 

8.2 Metoddiskussion 

Föreliggande studies metodval var semistrukturerade intervjuer. Vi anser att metoden passade 

vår studie då vi var intresserade av vårdnadshavarnas upplevelser. Intervjuerna gav oss 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få möjlighet att få svar på syftets frågeställningar (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Respondenternas svar uppfattar vi som trovärdiga i och med att de 

beskrev egna upplevelser i kontakter med skolan. Vi är dock medvetna om att 

vårdnadshavarnas upplevelser av situationer och möten med skolan kan uppfattas ur ett annat 

perspektiv av skolans olika professioner. Det skulle därmed vara intressant att genomföra 

denna studie med en komplettering av intervjuer med skolans personal.  
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Vi har båda i vår profession som specialpedagoger inom skolan mött många vårdnadshavare 

och elever med AST, vår förförståelse om problematiken mellan samarbete mellan hem och 

skola var i och med det stor. Vi försökte dock vara vaksamma på att inte egna upplevelser och 

erfarenheter skulle färga resultatet även om vi är medvetna om att det trots allt kunnat 

påverkat resultat och analys.  

Samtliga nio intervjuer transkriberades. De transkriberade intervjuerna sammanfattades 

därefter för att vi skulle få en överblick över materialet. I sammanfattningarna sökte vi 

likheter och skillnader i vårdnadshavarnas upplevelser och delade upp dessa i teman. Vi har 

under analysarbetes gång noggrant granskat och analyserat materialet tillsammans under 

upprepade tillfällen för att säkerställa att relevanta teman analyserats fram från 

respondenternas upplevelser (Fejes och Thornberg, 2015). 

  

8.3 Diskussion teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som vi använt oss av har gett oss en djupare förståelse för vad 

som påverkat samarbetet mellan hem och skola och också en förståelse till vad som kan ligga 

bakom vårdnadshavarnas frustration kring hinder för samarbete. De specialpedagogiska 

perspektiv som vi valt ut i denna studie har varit av stor relevans och belyst områden av 

samarbete som gett oss en vidare förståelse för hur hinder och framgångsfaktorer kan främja 

vidare samarbete i framtiden. Kompensatoriska och relationella perspektiven visar oss en 

förståelse för samverkan. Dilemmaperspektivet bidrar till att belysa skolans organisation och 

att det finns områden inom verksamheten som går att utveckla och belysa för att skapa större 

förståelse för eleven. Begreppet inkludering har bidragit till ett vidare perspektiv på hur 

vårdnadshavarna resonerar kring behovet av särskilt stöd och hur det påverkar eleven men 

även samarbetet mellan hem och skola. 

 

8.4 Förslag på vidare forskning 

För att få en djupare förståelse för vad som skapar framgångsfaktorer för ett samarbete, skulle 

det vara relevant att undersöka vad lärarna anser är goda förutsättningar för samarbete med 

vårdnadshavarna. Utifrån vår studie uppmärksammas att fortsatt forskning kring elever med 

AST och skolfrånvaro även vore angeläget att undersöka. Ytterligare intressant forskning 

finner vi i att studera elevgruppen utifrån måluppfyllelse och förutsättningar för undervisning 

i ordinarie klass kontra undervisning i särskild undervisningsgrupp. 
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8.5 Avslutande reflektion 

Utgångspunkten för denna studie var att ur vårdnadshavarnas perspektiv få kunskap om 

möjligheter och hinder i kontakten med skolan för att hitta framgångsfaktorer för ett gott 

samarbete mellan hem och skola. Utifrån respondenternas berättelser ser vi att flera är eniga 

om vilka framgångsfaktorer som kan bidra till att ett gott samarbete mellan hem och skola 

möjliggörs. Vi har funnit att framgångsfaktorerna stämmer till stor del överens om vad 

studerad forskning säger om faktorer som påverkar samarbetet mellan hem och skola. En av 

de gemensamma framgångsfaktorer vi funnit är betydelsen av kunskap om AST för att skolan 

ska kunna genomföra det uppdrag som skollagen gör gällande. När det gäller bemötande finns 

det några framgångsfaktorer som våra respondenter lyfter fram som betydelsefulla i 

samarbetet. Vikten av att lärarna är tillmötesgående vad gäller att lyssna till vårdnadshavarnas 

förslag och idéer till elevens behov av anpassningar i lärandemiljön samt en kontinuerlig 

dialog förespråkas. Vi tolkar att utifrån respondenterna redogörelser att de hinder som uppstår 

i bemötandet är när lärarna möter vårdnadshavarna med en oförståelse och ointresse för 

eleven och dess behov. Respondenterna menar också att det ofta leder till hinder i hur mycket 

tid lärarna lägger på att skapa goda relationer till såväl eleven och vårdnadshavarna. Dessa 

faktorer påverkar samarbetet mellan hem och skola. Utifrån det relationella perspektivet kan 

vi se att kunskapen om vikten av ett gott bemötande kan möjliggöra att relationen mellan hem 

och skola kan utvecklas. Vi kan se att synen på inkludering tolkas på olika sätt av 

respondenterna och skolans personal. Vi ställer oss frågande till om vidare utbildning och 

diskussion om begreppet inkludering och vad inkludering har för betydelse för elever med 

AST i skolans kontext kan bidra till ett gott samarbete mellan hem och skola. 

 

Avslutningsvis menar vi att det resultat som vi har kommit fram till i denna studie är till stor 

gagn för oss i vår framtida yrkesroll som specialpedagoger då vi ska verka för att skapa en 

god lärandemiljö för eleven. Genom att några vårdnadshavare fått göra sin röst hörd i denna 

studie kan vi ta med oss deras reflektioner till arbetslag och skolor i handledning med lärare 

för att belysa vikten av bland annat goda relationer till både eleverna och vårdnadshavarna. 

Ty det är med det relationella perspektivets glasögon som vi ser hur vi behöver förändra 

omgivningen kring en elev för att bana väg mot elevens måluppfyllelse. Nedanstående citat 

har funnits med oss sedan studiens start och är ett citat som vi tycker sammanfattar hela vår 

specialpedagogiska kompetens och yrkesroll. Vi tror att en viktig grund till god framgång för 

alla elever läggs i samarbete med vårdnadshavarna.  
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Vi vill, som elevens trädgårdsmästare, hitta de avgörande redskapen som får varje elev att 

blomma. 

   

  When a flower doesn’t bloom 

  you fix the environment in which it grows, 

  not the flower. 

    Alexander Den Heijer (2015) 
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Bilaga 1 

 

Till föräldrar med barn inom Autismspektrumtillstånd (AST). 

 

Vi är två studenter på Specialpedagogprogrammet vid Mälardalens Högskola, Västerås. Vi 

går nu sista terminen och ska skriva ett examensarbete inom specialpedagogik. 

 

Vårt arbete ska handla om hur föräldrar upplever samarbetet med skolan kring deras barn med 

AST. 

 

Syftet med vår studie 

Syftet med vårt självständiga arbete är att beskriva hur föräldrar till elever med AST upplever 

kontakten med skolan samt hur de ser på möjligheter och hinder i samarbetet med skolan. 

 

Frågeställningar 

Hur beskriver föräldrar till elever med AST sin kontakt med skolan? 

Hur beskriver föräldrar möjligheter och hinder i sin kontakt med skolan? 

 

Vi önskar komma i kontakt med föräldrar som har barn som går i vanlig grundskola eller 

gymnasium. 

 

Vi kommer att genomföra en intervju som sedan kommer att transkriberas. Materialet raderas 

efter studien. Materialet kommer att avidentifieras och citat från intervjun kommer att 

användas i uppsatsen. De intervjuade kommer att erbjudas att läsa igenom det transkriberade 

materialet och även den färdiga uppsatsen.  

 

Deltagande i vår undersökning är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

 

Vid frågor om undersökningen kontaktas någon av oss via mail eller telefon. 

 

Vänligen, 

 

Malin Smystad  Magdalena Kjellstorp 

XXX   XXX 

   

 

Handledare: 

Gunnlaugur Magnússon 

Lektor Mälardalens högskola 
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Intervjuguide 

 

Frågeställningar 

 

Hur beskriver föräldrar till elever med AST sin kontakt med skolan? 

 

Hur beskriver föräldrar möjligheter och hinder i sin kontakt med skolan? 

 

Tema för intervjun 

Samarbete mellan skola och hemmet, vad är samarbete för respondenten? 

Möjligheter och hinder i samarbetet 

Vilka framgångsfaktorer ser respondenten som viktiga i samarbetet? 

 

Intervjufrågor- start 

Berätta om ditt barn. 

 Ålder? 

 Diagnos? När utfärdades den? 

Berätta om ditt barns skolgång. 

 I vilka skolor har ditt barn gått? 

 Vart går ditt barn nu? 

Hur trivs ditt barn i skolan? Vad tror du påverkar att ditt barn känner så? 

Hur mycket kunskaper upplever du att personalen i skolan har om AST? 

Hur har skolan informerat er om vilka rättigheter ert barn har till särskilt stöd? 

 

Samarbete 

Vad är samarbete för dig? 

Hur samarbetar skolan med dig som förälder? 

Vad är viktigt i samarbetet för att ditt barn ska känna sig tryggt? 

Vad kan pedagoger och skola göra för att du som förälder ska känna förtroende för deras 

arbete med ditt barn?  

Vad är viktigt för dig som förälder för att du ska känna förtroende? 

Vad har fungerat bra i samarbetet med den/de skolor som ditt barn går i? 

Vad har du saknat i samarbetet? På vilket sätt skulle det göra situationen bättre för ditt barn? 

Hur är du som vårdnadshavare delaktig i arbetet kring ditt barn? 

Var får ditt barn sin undervisning?  

 Vet du varför? 

Har du som vårdnadshavare möjlighet att delta i ditt barns planering? 

 

Möjligheter och hinder 

Vilken typ av kontakter har ni med skolan kring ert barn? (kontaktbok, mail, telefonsamtal) 

Kan du berätta om ett positivt möte/kontakt med skolan. 

Hur upplevde du det? 

Kan du berätta om ett negativt möte/kontakt med skolan. 

Hur upplevde du det? 

 

Framgångsfaktorer 

Kan du avslutningsvis ge mig tre framgångsfaktorer som skolan kan använda sig av för att 

möta dig och ditt barn på bästa sätt? 


